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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Timur Tengah (Middle East)
1
 selalu menarik untuk dibicarakan, 

dijadikan bahasan dan objek penelitian. Hal itu karena Timur Tengah memiliki 

posisi strategis dalam pertimbangan geopolitik, baik pada masa kolonialisme 

maupun setelahnya.
2
 Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah telah menjadi 

kawasan yang kaya sejarah, pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia, dan 

menjadi wilayah yang sangat sensitif, baik dari segi kestrategisan lokasi, politik, 

ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.  

Sensitivitas tersebut menjadikan kawasan Timur Tengah merupakan 

wilayah yang memiliki warna-warni ideologi perpolitikan serta cenderung 

dirundung konflik dari masa ke masa sehingga dianggap sebagai trouble spot di 

dunia. Begitu pula dengan yang terjadi secara beruntun pada gerakan perlawanan 

                                                           
1
 Istilah Timur Tengah merupakan pemilahan wilayah yang dilakukan pada masa kolonial. Tetapi 

umumnya Timur Tengah dianggap mencakup wilayah Asia Barat Daya dan Afrika Utara. 

Kawasan ini didominasi oleh negara-negara Muslim Arab dan non-Arab, mulai dari Maroko di 

ujung barat sampai Afghanistan di ujung timur, termasuk Lebanon, Israel dan Cyprus. Jadi, 

pemilahan Timur Tengah bukan berdasar pada letak teritorial tetapi lebih pada makna politik. 

Adapun dalam konteks tulisan ini, penulis memaknai Timur Tengah seperti yang diusulkan oleh 

W.B. Fischer dalam The Middle East and North Africa, yaitu suatu wilayah yang meliputi the 

highland countries of Turkey and Iran; Cyprus, negara-negara yang berbahasa Arab di sepanjang 

pantai timur Laut Tengah, yaitu Syiria, Lebanon dan Palestina; Israel; negara-negara di 

semenanjung Arab; Irak; negara-negara di tepi Sungai Nil, yaitu Sudan dan Mesir; dan Libya, 

Tunisia serta Maroko. Dikutip dalam Bantarto Bandoro (Ed.), 1991, Timur Tengah Pasca Perang 

Teluk: Dimensi Internal dan Eksternal, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, hal. 

14. 
2
 Prihandono Wibowo, 2010,  Fenomena Neorevivalisme Islam, dalam Jurnal Global & Strategis 

Tahun 4, Nomor 2, Juli-Desember 2010, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 179.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-20
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rakyat terhadap rezim diktator pada beberapa negara di Jazirah Arab sepanjang 

tahun 2011, khususnya Tunisia dan Mesir. 

Gelombang perlawanan rakyat (people power) yang dikenal dengan Arab 

Spring terjadi akibat kejenuhan dan kemuakan rakyat atas kekuasaan rezim 

otoriter yang mengungkung kebebasan serta tidak terpenuhinya hak-hak 

kemanusiaan yang diharapkan rakyat. Ironisnya, negara-negara di kawasan Timur 

Tengah merupakan negara kaya, utamanya hasil minyak. Namun, korupsi 

terhadap sektor ekonomi publik serta angka pengangguran dan kemiskinan 

menjadi masalah bagi rakyat di negara-negara Arab. Bahkan, berdasarkan data 

World Bank, Gross Domestic Product (GDP) atau pendapatan per kapita rakyat di 

negara-negara Timur Tengah hanya tumbuh 0,5 persen per tahun sejak 1980 

hingga 2004.
3
 

Lebih lanjut, negara-negara di kawasan tersebut mengikuti satu pola yang 

sama dalam mekanisme pemerintahan dan tipe rezim, yaitu pemerintahan otoriter. 

Hal itu terlihat di Tunisia di bawah kepemimpinan Zine el-Abidin Ben Ali yang 

telah berkuasa selama 24 tahun; Yaman di bawah kekuasaan Ali Abdullah Saleh 

yang berkuasa selama 32 tahun; Kuwait di bawah pemerintahan Perdana Menteri 

Syaikh Nasser al-Mohammad al-Sabah, di mana keluarga al-Sabah telah 

menguasai Kuwait selama 250 tahun. Selanjutnya, Amir Syaikh Hamad bin Isa al-

Khalifa berkuasa di Bahrain sejak 2010 setelah menggantikan ayahnya Syaikh Isa 

bin Salman al-Khalifa yang berkuasa sejak 1971. Kemudian, Yordania di bawah 

pemerintahan Raja Abdullah II; dan Aljazair di bawah Presiden Abdelaziz 

                                                           
3
 Blake Hounshell, So Much To Be Angry About, dalam Marc Lynch, Susan B. Glasser, dan Blake 

Hounshell, 2011, Revolution in the Arab World: Tunisia, Egypt, and the Unmaking of An Era, 

Washington: Slate Group, hal. 4. 
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Bouteflika; serta Arab Saudi di bawah Raja Abdullah Ibn Saud. Adapun Libya 

sejak 1969 berada di bawah otoritarianisme Moammar Qadhafi; Maroko di bawah 

kekuasaan Raja Mohammed VI; dan Suriah di bawah pemerintahan Bashar Al-

Assad. Kemudian Mesir juga berada di bawah kekuasaan otoriter Hosni Mubarak 

selama tiga dekade sejak 1981. 

Secara umum, negara-negara di Timur Tengah masih memiliki sistem dan 

budaya politik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Bahkan, sebagian besar masih 

mempertahankan corak politik tradisional dan feodal (kerajaan) dengan kekuasaan 

mutlak berada di tangan penguasa.
4
 Meskipun sebagian besar negara-negara di 

Timur Tengah memiliki simbol-simbol dan instrumen demokrasi yang secara 

konseptual digunakan untuk membagi kekuasaan agar tidak terpusat, namun 

kenyataan dalam praktiknya jauh dari nilai-nilai demokrasi.      

Menurut George Soros, sedikitnya negara Timur Tengah yang menerapkan 

demokrasi diakibatkan karena kawasan tersebut telah mengalami kegagalan yang 

mendalam dikarenakan sejarah panjang intervensi Barat. Intervensi tersebut 

dimaksudkan untuk mengendalikan sumber daya alam, khususnya minyak, dan 

bukan membangun demokrasi.
5
 Maka, lahirlah pemerintahan-pemerintahan 

otoriter di banyak negara di kawasan kaya minyak tersebut yang didukung oleh 

negara-negara Barat.  

Akibat dari pengaruh dan eksistensi kekuasaan otoriter tersebut adalah 

kemiskinan yang melanda rakyat dengan lebarnya kesenjangan antara kaya dan 

                                                           
4
 Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal, 2011, Ben Ali, Mubarak, Khadafi: Pergolakan Politik 

Jazirah Arab Abad 21, Bandung: Medium, hal. 30. 
5
 George Soros, 2006, Zaman Kenisbian Konsekuensi Perang terhadap Teror (edisi terjemahan), 

Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, hal. 171. 
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miskin. Serta, korupsi elit pemerintah, angka pengangguran yang tinggi, 

kebebasan yang dikekang, dan beragam persoalan lain yang menyengsarakan 

rakyat. Akumulasi dari kejenuhan pada semua pemerintahan otoriter tersebut 

memuncak dengan lahirnya gejolak perlawanan rakyat untuk menggulingkan 

rezim berkuasa dan menuntut kebebasan. 

Perlawanan rakyat terhadap pemerintahan otoriter tersebut berawal dari 

Tunisia yang berhasil menggulingkan Ben Ali pada 14 Januari 2011. Pemicunya 

adalah Mohamed Bouazizi, seorang yang bekerja sebagai pedagang sayur 

melakukan protes kepada polisi yang menyita gerobak jualannya. Cara protes 

yang dilakukan adalah dengan membakar diri pada 17 Desember 2010. Tindakan 

heroik ini memunculkan duka dan keprihatinan yang akhirnya melahirkan 

solidaritas rakyat. Kemudian, memicu gerakan protes yang terus meluas sebagai 

akumulasi kemarahan rakyat terhadap berbagai penindasan dan penyimpangan 

pemerintahan Ben Ali.
6
 Gerakan rakyat itu selanjutnya menginspirasi gerakan 

serupa yang terjadi di Mesir.  

Efek domino dari Revolusi Melati (Jasmine Revolution) di Tunisia, 

menginspirasi rakyat Mesir  melakukan perlawanan terhadap rezim Hosni 

Mubarak. Hal itu akibat kejenuhan akan keterpurukan ekonomi dan kesenjangan 

sosial yang dialami rakyat serta korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 30 tahun di 

bawah kekuasaan Mubarak. Revolusi 25 Januari di Mesir selama 18 hari juga 

berhasil melengserkan Mubarak pada 11 Februari 2011 dari kekuasaannya yang 

bertahan sejak 1981. 

                                                           
6
 Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal, Op. Cit., hal. 16. 
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Secara umum, Revolusi Melati di Tunisia dan Revolusi 25 Januari di 

Mesir disebabkan oleh faktor atau latar belakang yang sama, yaitu kondisi sosial, 

ekonomi, serta politik di bawah rezim otoriter. Berlangsungnya kedua revolusi itu 

juga berasal dari bawah (bottom up), yakni perlawanan rakyat. Aliansi Buruh 

Tunisia memiliki andil besar dalam aksi penumbangan Ben Ali. Aliansi buruh 

yang berkolaborasi dengan guru, mahasiswa, wartawan, organisasi wanita, serta 

lembaga swadaya masyarakat menjadi urat nadi gerakan protes warga.
7
 Sementara 

di Mesir, gerakan rakyat disokong sepenuhnya oleh kaum muda Mesir yang 

mendapat dukungan dari berbagai elemen rakyat.
8
 Selain itu, juga terdapat 

dukungan elit, yakni kelompok oposisi Ikhwanul Muslimin (IM). IM merupakan 

kelompok oposisi dan gerakan politik yang selama pemerintahan Mubarak 

dilarang dan aktivitas politiknya dibatasi.  

Gerakan rakyat dalam wujud revolusi di dua negara juga berlangsung 

secara represif. Baik Ben Ali maupun Mubarak berupaya menggunakan kekuatan 

militer untuk menghentikan aksi rakyat. Namun, militer justru lebih mendukung 

perlawanan rakyat. Di Tunisia, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tunisia Jenderal 

Rachid Ammar menolak perintah Ben Ali untuk menembaki para pengunjuk rasa 

ketika situasi semakin memanas.
9
 Ammar, dalam sebuah pernyataan, bahkan 

mengakui bahwa militer akan melindungi revolusi.
10

 Adapun di Mesir, pada 

                                                           
7
 Ibid., hal. 17-18. 

8
 Ibid., hal. 84. 

9
 Lihat Militer Berperan dalam Revolusi Timteng, dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2011/03/29/04322535/Militer.Berperan.dalam.Revolusi.di.Ti

mteng (Diakses pada 21/11/2012). 
10

 David D. Kirkpatrick, 2011, Chief of Tunisian Army Pledges His Support for the Revolution 

dalam http://www.nytimes.com/2011/01/25/world/africa/25tunis.html?_r=0 (Diakses pada 

21/11/2012). 

http://internasional.kompas.com/read/2011/03/29/04322535/Militer.Berperan.dalam.Revolusi.di.Timteng
http://internasional.kompas.com/read/2011/03/29/04322535/Militer.Berperan.dalam.Revolusi.di.Timteng
http://www.nytimes.com/2011/01/25/world/africa/25tunis.html?_r=0
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awalnya militer diterjunkan untuk menjaga keselamatan sejumlah obyek vital 

sepanjang unjuk rasa massa. Namun, pihak militer kemudian berbalik arah 

mendukung aksi protes rakyat. Melalui sebuah pernyataan pada 31 Januari 2011, 

militer berjanji tidak akan menumpas protes massa anti pemerintah.
11

 

Keterlibatan militer dalam mendukung perlawanan rakyat tersebut menjadi 

menarik. Padahal baik Ben Ali maupun Mubarak memiliki latar belakang 

(background) militer sebelum berkuasa.
12

 Selain itu, konstitusi kedua negara 

menyatakan bahwa kedudukan presiden adalah sebagai pemimpin tertinggi 

angkatan bersenjata atau militer. Hal itu berdasarkan pada Pasal 44 konstitusi 

Tunisia
13

 serta Pasal 150 konstitusi Mesir.
14

 Namun kemudian, militer justru 

mengambil posisi yang berlawanan dengan pemerintah saat desakan perlawanan 

rakyat semakin menguat untuk melengserkan presiden. Tidak hanya itu, selama 

pemerintahan Mubarak di Mesir, militer memiliki posisi yang strategis dan 

diuntungkan serta menikmati hak-hak istimewa. Setiap tahun negara 

                                                           
11

 Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal, Op. Cit., hal. 138. 
12

 Ben Ali pernah menjadi Jenderal Angkatan Perang Tunisia. Pernah mengikuti pendidikan militer 

di Inter-Arms Saint-Cyr, pendidikan artileri Chalons-en-champagne dan pendidikan militer di 

Amerika Serikat. Tahun 1964 sebagai Kepala Departemen Keamanan Militer, selanjutnya Direktur 

Jenderal Keamanan Nasional Departemen Dalam Negeri pada tahun 1977. Adapun Mubarak 

adalah Jenderal Angkatan Udara Mesir dalam perang Yom Kippur Arab-Israel pada tahun 1973 

hingga kemudian menjadi wakil presiden di era Anwar Sadat. Mubarak menyelesaikan 

pendidikannya di Akademi Militer tahun 1949 dan Akademi Angkatan Udara. 
13

 Pasal 44 menyatakan bahwa, “The President of the Republic is the Supreme Commander of the 

Armed Forces.” Tunisia Constitution, adopten on 1 Juni 1959, amandment on 12 Juli 1988, 

diakses dari http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004842.pdf 

(Diakses pada 24/11/2012). 
14

 Pasal 150 menyatakan bahwa, “The President of Republic shall be the Supreme Commander of 

the Armed Forces.” The Constitution of the Arab Republic of Egypt, 1971 (as Amended to 2007), 

diakses dari http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf (Diakses pada 

24/11/2012). 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004842.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf


 

7 
 

mengalokasikan anggaran pertahanan yang besar serta disokong oleh bantuan 

Amerika Serikat (AS) untuk pengadaan senjata.
15

  

Lebih lanjut, pasca lengsernya Ben Ali dan Mubarak oleh gerakan 

perlawanan rakyat, Tunisia dan Mesir mulai memasuki upaya demokratisasi. 

Menurut Huntington, terdapat tiga syarat agar demokratisasi dapat terjadi pada 

tingkatan yang paling sederhana, yakni berakhirnya sebuah rezim otoriter; 

dibangunnya sebuah rezim demokratis; dan pengonsolidasian rezim demokratis 

itu.
16

 Setelah berakhirnya rezim, upaya membangun rezim demokratis di kedua 

negara ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).  

Pemilu di Tunisia dan Mesir ditandai dengan adanya kompetisi individu 

dan partai politik dalam pemilu. Pemilu diselenggarakan secara bebas dan diikuti 

oleh partisipasi warga secara luas. Hal itu menegaskan apa yang dikatakan oleh 

Robert Dahl bahwa dimensi utama demokrasi adalah adanya kontes dan 

partisipasi yang mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik.
17

 Dimensi 

demokrasi tersebut salah satunya tercermin melalui pelaksanaan pemilu.  

Pemilu di Tunisia berlangsung pada 23 Oktober 2011 secara bebas dan 

langsung setelah sembilan bulan lengsernya Ben Ali. Diikuti lebih dari seratus 

partai dengan lebih dari tujuh juta pemilih untuk memilih 217 anggota parlemen.
18

 

                                                           
15

 Baca Militer Berperan dalam Revolusi Timteng, dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2011/03/29/04322535/Militer.Berperan.dalam.Revolusi.di.Ti

mteng (Diakses pada 21/11/2012). 
16

 Samuel P. Huntington, 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga (edisi terjemahan), Jakarta: 

Pustaka Utama Grafiti, hal. 45.  
17

 Robert A. Dahl, 1971, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven: Yale University 

Press, hal. 3. Dikutip dalam Suyatno, 2008, Menjelajahi Demokrasi, Bandung: Humaniora, hal. 

41. 
18

 Tunisia Gelar Pemilihan Umum Bersejarah, dalam 

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/10/111023_tunisiaelection.shtml (Diakses pada 

22/11/2012). 

http://internasional.kompas.com/read/2011/03/29/04322535/Militer.Berperan.dalam.Revolusi.di.Timteng
http://internasional.kompas.com/read/2011/03/29/04322535/Militer.Berperan.dalam.Revolusi.di.Timteng
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/10/111023_tunisiaelection.shtml
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Selanjutnya, anggota parlemen terpilih akan memilih presiden yang baru. 

Sementara itu, pemilu langsung untuk memilih 498 anggota parlemen di Mesir 

berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 28-29 November 2011, tahap 

kedua pada 5-6 Desember 2011, serta tahap ketiga pada 3 Januari 2012. Pemilu 

diikuti puluhan partai dengan partisipasi lebih dari 50 juta pemilih.
19

  

Lebih lanjut, penelitian ini merupakan studi perbandingan politik 

(comparative politic) mengenai keterlibatan militer dalam transisi demokrasi di 

Tunisia dan Mesir. Keterlibatan militer tersebut terlihat dalam perjuangan 

menumbangkan rezim, ketika rezim tumbang, serta perjuangan setelah 

tumbangnya rezim dengan pelembagaan demokrasi melalui pemilu pasca revolusi 

di kedua negara. Studi perbandingan politik diawali dengan menunjukkan hal 

yang sama dalam fenomena yang berbeda, kemudian menemukan perbedaan di 

antara keduanya.  

Berdasarkan uraian di atas, revolusi di Tunisia dan Mesir memiliki 

kesamaan latar belakang dan proses berlangsungnya. Proses revolusi di kedua 

negara menunjukkan adanya keterlibatan militer. Persamaan lainnya adalah pasca 

lengsernya rezim kemudian digelar pemilu secara langsung dan bebas yang 

mengimplementasikan adanya kompetisi antar partai dan individu serta partisipasi 

luas rakyat. Hal tersebut menandai terjadinya transisi demokrasi dan upaya 

demokratisasi di kedua negara pasca revolusi. 

Perbedaannya adalah jika setelah lengsernya rezim Ben Ali, militer di 

Tunisia tidak berkuasa melainkan pejabat sementara presiden dipegang oleh sipil. 

                                                           
19

 Hari ini Rakyat Mesir Gelar Pemilu, dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2011/11/28/14051734/Hari.Ini.Rakyat.Mesir.Gelar.Pemilu 

(Diakses pada 22/11/2012). 

http://internasional.kompas.com/read/2011/11/28/14051734/Hari.Ini.Rakyat.Mesir.Gelar.Pemilu
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Sementara di Mesir, pasca lengsernya Mubarak pemerintahan diambil alih oleh 

Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) atau Dewan Agung Militer di 

bawah pimpinan Jenderal Hussein Tantawi. Selain itu, keterlibatan militer dalam 

proses pelaksanaan pemilu juga berbeda. Pemilu dalam penelitian ini dijadikan 

sebagai indikator mengapa transisi yang terjadi di kedua negara dapat disebut 

sebagai transisi demokrasi. Adapun kriteria perbandingan dalam penelitian ini 

adalah keterlibatan militer dalam konteks sikap, posisi, dan perannya pada setiap 

fase transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

penelitian ini berjudul Perbandingan Keterlibatan Militer dalam Transisi 

Demokrasi di Tunisia dan Mesir Tahun 2011. Alasan mengapa Tunisia dan Mesir 

menjadi menarik sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah karena 

keduanya merupakan dua negara yang mengawali gelombang Arab Spring dan 

gerakan rakyat di kedua negara sukses menumbangkan rezim otoritarian. Selain 

itu, militer di kedua negara selama proses revolusi menunjukkan sikap dan 

respons yang cenderung sama. Lebih dari itu, Tunisia dan Mesir relatif lebih 

sukses memasuki upaya demokratisasi pasca revolusi dibandingkan dengan 

negara lain di Timur Tengah yang juga bergejolak selama Arab Spring.  

Pernyataan bahwa demokrasi dan demokratisasi di Tunisia dan Mesir 

memiliki prospek yang lebih sukses dipertegas dengan data yang menunjukkan 

adanya perubahan signifikan pada indeks demokrasi di kedua negara sebelum dan 

setelah revolusi. Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit’s Index of 

Democracy 2011, indeks demokrasi Tunisia berada pada peringkat 92 dari 167 
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negara pada tahun 2011 (pasca revolusi).
20

 Sebelumnya, Tunisia menempati 

peringkat 145 pada tahun 2010. Sementara itu, indeks demokrasi Mesir pada 

tahun 2010 berada pada peringkat 138 menjadi peringkat 115 pada tahun 2011.
21

 

Artinya, Tunisia naik 53 peringkat dan Mesir naik 23 peringkat dalam hal indeks 

demokrasi setelah terjadinya revolusi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan 

keterlibatan militer dalam transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir tahun 2011?. 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan keterlibatan militer 

berupa sikap, posisi dan perannya dalam transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir 

tahun 2011 melalui tiga fase transisi demokrasi. Ketiga fase itu adalah saat 

terjadinya revolusi, setelah revolusi seiring dengan lengsernya rezim, dan pemilu 

pasca revolusi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Manfaat Praktis  

                                                           
20

 Lihat Economist Intelligence Unit, 2011, Democracy Index 2011, Democracy Under Stress: A 

Report from the Economist Intelligence Unit, hal. 13-14. Diakses dari 

http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy_Index_

Dec2011.pdf (Diakses pada 18/12/2012). 
21

 Lihat Ibid. 

http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy_Index_Dec2011.pdf
http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy_Index_Dec2011.pdf
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbandingan mengenai 

keterlibatan militer dalam transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir, yaitu ketika 

revolusi berlangsung, saat lengsernya rezim, serta setelah lengsernya rezim 

dengan digelarnya pemilu.  

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual 

mengenai studi comparative politic, kajian demokrasi dan civil society, serta 

hubungan sipil-militer dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya penelitian lain terkait topik 

yang sama mengingat perbincangan mengenai demokrasi dan demokratisasi di 

Timur Tengah selalu menarik, utamanya pasca Arab Spring.  

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu (literature review) menjadi bahan pertimbangan untuk 

menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian atau tulisan lain 

yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi literatur 

review dalam penelitian ini adalah pertama, penelitian berjudul The Arab Military 

in the Arab Spring: Agent of Continuity of Change? A Comparative Analysis of 

Tunisia, Egypt, Libya, and Syria oleh Daniel Silverman dari Ohio State 

University.
22

  

                                                           
22

 Daniel Silverman, 2012, The Arab Military in the Arab Spring: Agent of Continuity of Change? 

A Comparative Analysis of Tunisia, Egypt, Libya, and Syria. Diakses dari 

http://politicalscience.osu.edu/intranet/cprw/Silverman%20CPRW%202012.pdf (Diakses pada 

26/11/2012). 

http://politicalscience.osu.edu/intranet/cprw/Silverman%20CPRW%202012.pdf
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Penelitian itu menjelaskan perbedaan perilaku militer (military behaviour) 

dalam fenomena Arab Spring di Tunisia, Mesir, Libya dan Suriah. Guna 

menjelaskan perbedaan perilaku militer tersebut, Silverman menganalisis 

berdasarkan lima faktor yang membentuk perilaku militer, yakni ethnic 

favoritism, regulated patronaged, unregulated patronaged, perceived legitimacy 

dan tactical control. 

Silverman mengidentifikasi posisi dan peran militer selama revolusi, yaitu 

retain (mempertahankan), replace (menggantikan), dan remove (melengserkan) 

rezim otoriter. Dalam konteks Tunisia, Silverman menilai bahwa militer Tunisia 

bersifat remove (melengserkan) rezim Ben Ali. Sementara militer di Mesir 

bersifat replace (menggantikan), yakni melengserkan kekuasaan Mubarak 

kemudian menggantikannya. 

Militer Tunisia bersifat removed terhadap Ben Ali karena dinilai militer 

tidak memiliki hak istimewa (privileges) ekonomi dan etnis selama rezim Ben Ali 

berkuasa serta militer tidak dikontrol oleh rezim. Kemudian, tidak adanya paksaan 

atas militer untuk berkuasa di Tunisia ketika terjadi kekosongan pemerintahan. 

Adapun militer di Mesir mengambil alih (replace) kekuasaan Mubarak sebagai 

upaya melindungi dan mempertahankan hak istimewa ekonomi yang dimiliki 

militer selama Mubarak berkuasa. 

Selanjutnya, setelah menunjukkan persamaan posisi dan peran militer di 

kedua negara sebelum dan hingga berlangsungnya revolusi, Silverman 

menunjukkan perbedaan kunci keduanya. Menurutnya, militer di Tunisia telah 

bertindak sebagai agent of change (agen perubahan) dalam kehidupan politik dan 
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mendukung (backing) berlangsungnya transisi demokrasi. Adapun militer di 

Mesir bertindak sebagai agent of continuity dengan menghalangi (blocking) 

transisi demokrasi dan menguasai pemerintahan.  

Kedua, penelitian oleh Zoltan Barany dari University of Texas-Austin 

berjudul Comparing the Arab Revolts: The Role of the Military.
23

 Penelitian itu 

menjelaskan dan membandingkan bagaimana peran militer dalam Arab Spring di 

Bahrain, Mesir, Libya, Suriah, Tunisia dan Yaman. Menurut Barany dalam 

penelitiannya, kesuksesan sebuah revolusi sangat ditentukan oleh adanya 

dukungan kekuatan bersenjata (militer). 

Mengenai respons militer dalam revolusi dunia Arab, Barany 

menunjukkan perbedaan peran militer di berbagai negara Arab. Di Tunisia dan 

Mesir, militer memutuskan untuk tidak mem-back up rezim ketika perlawanan 

rakyat semakin membesar. Sementara di Bahrain dan Suriah, militer berupaya 

mempertahankan status quo. Adapun di Libya dan Yaman kekuatan militer 

terpecah hingga adanya intervensi asing. 

Lebih lanjut, menurut Barany, kesuksesan perubahan rezim di negara-

negara Arab tetap membutuhkan peran militer. Untuk itu, pasca Arab Spring 

terdapat evolusi hubungan sipil-militer yang menjadi cermin perkembangan 

dinamika politik dan transisi demokrasi. Transisi demokrasi di Tunisia dipandang 

lebih optimis dengan adanya upaya militer mendukung peran politik sipil. Adapun 

                                                           
23

 Zoltan Barany, 2011, Comparing the Arab Revolts: The Role of the Military dalam Journal of 

Democracy Volume 22, Number 4, October 2011, National Endowment for Democracy and The 

Johns Hopkins University Press, hal. 28-39. Dalam 

http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Barany-22-4.pdf (Diakses pada 

26/11/2012). 

http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Barany-22-4.pdf
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di Mesir prospek demokrasi dinilai lebih berat karena peran politik dan ekonomi 

militer yang masih cukup kuat. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh David S. Sorensen dari US Air War 

College berjudul Transitions in the Arab World: Spring or Fall?
24

 Sorensen 

memulai uraiannya dengan mengemukakan kondisi yang sama sehingga 

melahirkan protes massa terhadap pemerintahan di negara-negara Arab. Serta, 

bagaimana pemerintah memobilisasi kekuatan militer untuk menghadapi 

demonstran hingga menimbulkan korban sipil dalam upaya tetap mempertahankan 

kekuasaannya. Namun, militer kemudian berbalik arah mendukung gerakan 

revolusioner. Penelitian itu juga melihat hasil dan implikasi revolusi Arab bagi 

dunia Arab sendiri dan bagi AS sebagai kekuatan yang selama ini mengontrol 

negara-negara Arab. 

Sorensen menilai transisi rezim pasca lengsernya beberapa pemerintah di 

negara-negara Arab menghadapi banyak tantangan dalam membangun dan 

mengembangkan demokrasi. Di antaranya masalah ekonomi, politik, dan elit 

militer di dunia Arab. Menurutnya, menuju demokrasi membutuhkan harga yang 

mahal mengingat kondisi ekonomi, politik, serta ideologi agama tidak sepenuhnya 

mendukung demokrasi. Terkait militer, meskipun militer berperan penting dalam 

revolusi Tunisia dan Mesir, namun tidak ada jaminan militer akan melanjutkan 

langkah selanjutnya menuju demokrasi. 

Lanjut Sorensen, untuk itu transformasi di dunia Arab tetap membutuhkan 

dukungan dan kebijakan AS. Hal itu seperti apa yang dilakukan AS dalam 

                                                           
24

 David S. Sorensen, 2011, Transitions in the Arab World: Spring or Fall?, dalam 

http://www.au.af.mil/au/ssq/2011/fall/sorenson.pdf (Diakses pada 26/11/2012). 

http://www.au.af.mil/au/ssq/2011/fall/sorenson.pdf


 

15 
 

transformasi menuju demokrasi di Serbia, Ukraina, dan Georgia dengan melalui 

bantuan pendanaan. Di Mesir, misalnya, bisa saja menjadi semi atau full 

demokrasi dengan adanya kekuatan Ikhwanul Muslimin yang dapat menghalangi 

kerja sama Mesir dengan AS. Selain itu, militer Mesir dapat memutuskan untuk 

tetap mempertahankan kekuasaan dan posisinya sehingga mendorong demokrasi 

yang terbatas (limited democracy). Sehingga, dengan demikian, demokrasi di 

dunia Arab membutuhkan advokasi AS karena pembangunan demokrasi tidak 

sepenuhnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan kondisi di kawasan itu. 

Sementara itu, penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas. 

Penelitian ini membandingkan keterlibatan militer dalam fase transisi demokrasi 

di Tunisia dan Mesir dengan indikator perbandingan berupa sikap, posisi, dan 

perannya. Perbandingan itu dianalisis dari tiga fase transisi demokrasi, yakni 

dalam perjuangan menumbangkan rezim melalui revolusi, ketika rezim tumbang, 

serta perjuangan setelah tumbangnya rezim. Indikator dari perjuangan setelah 

tumbangnya rezim adalah proses pelaksanaan pemilu di kedua negara sebagai 

salah satu dimensi demokrasi. 
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Tabel 1.1 Perbedaan Masing-masing Penelitian
25

 

 Penelitian I Penelitian II Penelitian III Penelitian Ini 

Judul 

The Arab 

Military in the 
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Arab Revolts: 
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Tunisia dan 

Mesir Tahun 

2011 

Tahun 
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Tunisia, Mesir, 

Libya, dan 

Suriah 

Bahrain, Mesir, 
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Tunisia, dan 

Yaman 

Negara-negara 

Arab 

Tunisia dan 

Mesir 

Metode 

Penelitian 

Komparatif Komparatif - Komparatif 
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Penelitian 

Perbedaan 

perilaku militer 

dalam Arab 

Spring 

Perbedaan peran 

militer dalam 

Arab Spring dan 

perannya seiring 

dengan 

terjadinya 

perubahan rezim 
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revolusi Arab 

bagi Dunia Arab 

serta prospek 

peran militer 

dalam 

demokratisasi 

Perbedaan 

keterlibatan 

militer dalam  

transisi 

demokrasi 

dengan 

indikator sikap, 

posisi, dan 

perannya 

 

 

1.6 Landasan Konsep dan Teori  

1.6.1 Pola Transisi Demokrasi 

Perubahan dari rezim nondemokrasi menuju rezim demokrasi dinamakan 

sebagai transisi demokrasi. Transisi merupakan salah satu tahapan demokratisasi 

di mana terjadi perubahan politik seiring dengan ambruknya rezim yang otoriter. 

Transisi dari pemerintahan nondemokratis menuju pemerintahan demokratis 

                                                           
25

 Data diolah dari berbagai sumber. 
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tersebut merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah 

tahapan.
26

 

Menurut Samuel P. Huntington dalam karyanya The Third Wave: 

Democratization in the Late Twentieth Century, demokratisasi yang sukses terjadi 

di suatu negara dapat mendorong demokratisasi di negara lain. Hal ini bisa jadi 

karena negara-negara tersebut menghadapi masalah yang sama atau karena 

demokratisasi yang sukses mengesankan bahwa demokrasi dapat menjadi obat 

bagi segala masalah yang dihadapi.
27

 Mengenai transisi demokrasi, Huntington 

mengemukakan tiga pola atau jalur transisi demokrasi.
28

  

Pertama adalah transformasi, yaitu transisi menuju demokrasi di mana 

rezim otoriter memelopori dan memainkan peran penting yang menentukan dalam 

mengakhiri rezim dan mengubah sistem menjadi demokratis. Artinya, transisi 

jalur ini berasal dari atas, yaitu inisiatif rezim berkuasa. Kedua, replacement 

(pergantian), di mana tekanan kekuatan oposisi memimpin perjuangan menuju 

demokrasi. Pada pola ini demokrasi merupakan inisiatif yang berasal dari bawah 

atau kelompok oposisi dan rakyat untuk mengganti rezim. Ketiga, transplacement, 

yaitu adanya negosiasi dan bargaining yang terjadi antara rezim dan kekuatan 

                                                           
26

 Georg Sorensen, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah 

Dunia yang Sedang Berubah (edisi terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan 

Center for Critical Social Studies, hal. 70. 
27

 Lihat dalam Samuel P. Huntington, 1995, Op. Cit., hal. 121. 
28

 Beberapa pakar memiliki istilah yang berbeda mengenai pola atau jalur transisi demokrasi. 

Misalnya, Donald Share dan Scott Mainwaring membagi menjadi transaction, breakdown/collapse 

(tumbang) dan extrication. Dankwart A. Rustow membagi menjadi tiga jalur, yaitu top-down (dari 

atas), bottom-up (dari bawah) dan perubahan politik lewat negosiasi (transaksi). Sementara Alfred 

Stepan membagi menjadi redemokratisasi yang diprakarsai oleh rezim otoriter, peperangan dan 

penaklukan dari luar, dan redemokratisasi yang dipimpin oleh kekuatan oposisi dari bawah. 

Adapun Juan Linz hanya membagi menjadi dua yakni reforma (dari atas) dan reptura (transaksi). 

Lihat dalam Ibid., hal 174. Serta Suyatno, Op. Cit., hal. 123. 
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oposisi. Jadi, demokratisasi merupakan hasil aksi bersama antara rezim berkuasa 

dan kelompok oposisi.
29

  

Berdasarkan ketiga pola di atas, transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir 

berpola replacement (pergantian). Disebut demikian karena transisi rezim yang 

terjadi merupakan tekanan yang berasal dari bawah, yaitu kekuatan oposisi dan 

gerakan massa melalui revolusi. Citra populer mengenai transisi demokrasi adalah 

ditumbangkannya pemerintah yang represif oleh kekuatan rakyat (people 

power).
30

 Transisi demokrasi itu terjadi ketika gerakan-gerakan protes sosial yang 

dipimpin oleh oposisi atau masyarakat sebagai aktor utama, tersebar dari berbagai 

organisasi akar rumput (grass root), gelombang pemogokan yang masif, aksi 

kolektif mahasiswa, serta tekanan kekuatan oposisi yang memobilisasi massa 

untuk menekan rezim.
31

  

Lebih lanjut, proses replacement, menurut Huntington, terdiri dari tiga 

fase yang berbeda, yakni (a) perjuangan untuk menumbangkan rezim; (b) 

tumbangnya rezim; dan (c) perjuangan setelah tumbangnya rezim.
32

 Pola 

replacement dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan jalur terjadinya 

transisi rezim menuju demokrasi di kedua negara. Kemudian, menunjukkan dan 

membandingkan keterlibatan militer di kedua negara dalam ketiga fase 

replacement di atas. Jadi, keterlibatan militer dalam ketiga fase transisi demokrasi 

tersebut merupakan kriteria perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun ukuran atau indikator keterlibatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

                                                           
29

 Lihat dalam Samuel P. Huntington, 1995, Op. Cit., hal. 146-205. 
30

 Ibid., hal. 185. 
31

 Suyatno, Op. Cit., hal. 125. 
32

 Lihat Samuel P. Huntington, 1995, Op. Cit., hal. 180. 
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adalah sikap, posisi, dan peran yang ditunjukkan oleh militer di kedua negara 

dalam setiap fase. 

Lebih lanjut, aktor militer menjadi objek analisis dalam penelitian ini 

karena kesuksesan revolusi di kedua negara tidak dapat dilepaskan dari adanya 

keterlibatan militer yang membantu dan menyokong upaya melengserkan rezim. 

Sebagaimana ditegaskan Huntington, bahwa apabila militer menarik dukungan 

terhadap pemerintah atau menolak menggunakan kekuatan terhadap pihak-pihak 

yang mengancam akan menggulingkan rezim dan secara aktif memihak kelompok 

oposisi untuk menentang pemerintah, maka rezim itu akan jatuh.
33

  

Berdasarkan penelitian Huntington, pada beberapa kasus replacement, 

ketidakpuasan pihak militer sangat menentukan dalam menjatuhkan rezim. Dalam 

hal ini, oposisi terhadap pemerintah umumnya harus meluas terlebih dahulu 

sebelum pihak militer bersedia meninggalkan dukungan pemerintah.
34

 Demikian 

pula dengan yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Awalnya, aksi protes rakyat telah 

meluas untuk menuntut lengsernya rezim dan kemudian mendapat dukungan dari 

militer. Lebih dari itu, pasca revolusi di kedua negara, militer juga memainkan 

peran penting. Posisi militer pasca revolusi menentukan situasi dan kondisi 

domestik yang terjadi serta arah perkembangan politik di kedua negara. Peran 

militer juga tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pemilu yang berlangsung di 

Tunisia dan Mesir. 

 

 

                                                           
33

 Ibid., hal. 183. 
34

 Ibid., hal. 184. 
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1.6.2 Revolusi 

 Fase pertama transisi demokrasi adalah perjuangan menumbangkan rezim 

otoriter. Perjuangan rakyat di Tunisia dan Mesir untuk menumbangkan rezim, 

dalam konteks ini, dilakukan melalui revolusi. Revolusi Melati yang terjadi di 

Tunisia berlangsung sejak 17 Desember 2010 hingga lengsernya Ben Ali pada 14 

Januari 2011. Sementara itu, revolusi yang terjadi di Mesir berlangsung selama 18 

hari dimulai pada 25 Januari 2011 hingga Mubarak menyatakan mundur pada 11 

Februari 2011. Berakhirnya revolusi kemudian menandai terjadinya perubahan di 

berbagai aspek pada kedua negara. 

Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies 

mendefinisikan revolusi sebagai perubahan nilai yang dominan di dalam 

masyarakat, terutama menyangkut lembaga politik, struktur sosial, kegiatan dan 

kebijaksanaan pemerintah, yang berlangsung dengan kekerasan, mendasar, dan 

dalam waktu yang cepat.
35

 Esensi politis suatu revolusi, lanjut Huntington, ialah 

cepatnya laju penyebaran kesadaran politik dan penggalangan kelompok-

kelompok baru di bidang politik sehingga tidak mungkin diakomodasikan oleh 

lembaga politik yang ada. Jadi, revolusi ditandai dengan runtuhnya lembaga 

politik yang ada secara cepat dengan kekerasan, penggalangan kelompok-

kelompok baru di bidang politik, serta pembentukan lembaga politik yang baru.
36

   

Sementara itu, Jalaluddin Rakhmat secara singkat menandai revolusi 

dengan tiga hal. Pertama, perubahan yang terjadi bersifat fundamental, 

komprehensif dan multidimensional. Kedua, revolusi melibatkan jumlah massa 

                                                           
35

 Samuel P. Huntington, 1983, Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah (edisi 

terjemahan), Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Press, hal. 413. 
36

 Ibid., hal. 416. 
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yang besar dan dimobilisasikan, serta bergerak dalam gerakan revolusioner. 

Ketiga, selalu melibatkan kekerasan dan koersi.
37

 Adapun menurut Piotr 

Sztompka dalam The Sociology of Social Change ada beberapa tahap revolusi. 

Tahapan itu selanjutnya digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses 

berlangsungnya revolusi di Tunisia dan Mesir pada fase perjuangan 

menumbangkan rezim. Tahapan itu adalah sebagai berikut.
38

  

1. Semua revolusi dimulai dengan keadaan revolutionary prodrome. 

Meliputi intensifikasi kekecewaan, keluhan, kekacauan, dan konflik 

karena krisis ekonomi dan keuangan akibat kerakusan kelompok 

aristokrat. 

2. Muncul suara-suara kritis yang menuntut pembaruan, berbagai agitasi 

serta suara-suara keras menentang rezim. Sebuah kesadaran sosial 

perlahan menyebar di tengah-tengah masyarakat. 

3. Rezim berusaha mengendalikan gerakan protes ini dengan reformasi 

setengah-setengah. Tetapi tindakan rezim ini dinilai terlambat dan 

terpaksa. Maka, rezim kemudian makin kehilangan legitimasinya. 

4. Negara tidak dapat menggunakan alat pemaksa (selalu militer) untuk 

mengatasi keadaan. Sehingga memberikan peluang bagi kaum 

revolusioner untuk merebut kekuasaan. 

5. Rezim lama tumbang dan kemudian muncul adanya euforia kemenangan. 

                                                           
37

 Lihat Jalaluddin Rakhmat, 2005, Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 200. 
38

 Piotr Sztompka, 2008, Sosiologi Perubahan Sosial (edisi terjemahan), Jakarta: Prenada, hal. 

363-364. Lihat juga dalam Jalaluddin Rakhmat, Op. Cit., hal. 206-208. 
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Lebih lanjut, proses transisi demokrasi oleh rakyat untuk menentang 

kekuasaan otoriter melalui revolusi, umumnya hanya akan memperkuat posisi 

militer sebagai lembaga dalam politik. Menurut Muhadjir Effendy, hal itu sebab 

protes mahasiswa, pemogokan buruh, protes petani, dan elemen masyarakat 

lainnya hanya akan menimbulkan kekacauan atau krisis bagi pemerintahan. 

Adanya kekacauan itu menjadikan militer merasa bertanggung jawab sehingga 

mengambil peran yang lebih besar untuk terlibat.
39

 

Keterlibatan militer setidaknya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan 

sebuah revolusi. Argumen itu sejalan dengan tujuan utama dan raison d’etre 

lembaga militer sebagai alat atau kekuatan pertahanan keamanan untuk 

menghadapi, mengendalikan, dan mengatasi keadaan gawat yang ditimbulkan 

oleh tindakan kekerasan bersenjata dari pihak-pihak lain yang mengancam negara, 

kedaulatan, integritas wilayah, dan nilai-nilai hidup bangsa.
40

 Sehingga, pada 

akhirnya tumbang atau tidaknya sebuah rezim sangat bergantung pada apakah 

para militer mendukung rezim, bergabung dengan kelompok oposisi dan gerakan 

rakyat, atau lebih memilih berdiam diri.
41

 Hal itu terlihat dalam apa yang terjadi di 

Tunisia dan Mesir. Ketika militer berbalik arah mendukung gerakan revolusioner, 

pada akhirnya rezim di kedua negara berhasil dilengserkan. 
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 Muhadjir Effendy, 2008, Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI, Malang: UMM Press, 

hal. 74. 
40

 Lihat A. Hasnan Habib, ABRI dan Demokratisasi Politik, dalam Selamat Ginting, et. al., 1997, 

ABRI dan Demokratisasi, Bandung: Mizan, hal. 30. 
41

 Samuel P. Huntington, 1995, Op. Cit., hal. 190. 
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1.6.3 Pretorianisme 

Istilah pretorianisme mengacu pada situasi di mana militer tampil sebagai 

aktor politik utama yang dominan dan secara langsung menggunakan kekuasaan 

atau mengancam dengan menggunakan kekuasaan mereka.
42

 Secara sederhana, 

pretorianisme merupakan campur tangan atau keterlibatan militer dalam politik. 

Campur tangan militer tersebut, bagi Huntington, merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari modernisasi politik.
43

 Menurut Nordlinger, militer merupakan 

lambang kedaulatan negara dan penahan utama bagi kemungkinan serangan, baik 

dari luar maupun dari dalam, terhadap negara serta semua angkatan bersenjata 

mempunyai pengaruh politik yang besar.
44

  

Samuel P. Huntington mengklasifikasikan pretorianisme menjadi tiga 

jenis, yaitu pretorian yang oligarkis, pretorian yang radikal, dan pretorianisme 

massa.
45

 Pretorian oligarkis terjadi apabila kaum militer bekerja sama dengan 

pemilik tanah yang luas dan pemimpin-pemimpin agama. Hampir tidak ada 

organisasi lain yang diizinkan hidup di luar mereka sehingga politik merupakan 

ajang perjuangan klik-klik pribadi dan keluarga. Selanjutnya, pretorian oligarkis 

pada akhirnya dapat berkembang menjadi sistem pretorian radikal.
46

 Pretorian 

yang radikal di mana perwira militer yang reformis dan nasionalistis beraliansi 

dengan kelompok profesi dan intelektual melakukan perubahan sosial. Sementara 

                                                           
42

 Eric A. Nordlinger, 1990, Militer dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan (edisi terjemahan), 

Jakarta: Rineka Cipta, hal. 6. 
43

 Samuel P. Huntington, 1983, Op. Cit., hal. 299. 
44

 Eric A. Nordlinger, Op. Cit. 
45

 Samuel P. Huntington, 1983, Op. Cit., hal. 308. 
46

 Baca Ibid., hal. 309-324. 
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dalam bentuk ketiga, pretorianisme massa lebih bersifat populis, yang didukung 

oleh buruh, mahasiswa, dan kelompok menengah.
47

 

Berbeda dengan pandangan Huntington yang membagi tipologi pretorian 

berdasarkan aliansi militer dengan kekuatan sosial, Amos Perlmutter membagi 

pretorian berdasarkan kemampuannya membangun lembaga politik. Perlmutter 

dalam karyanya The Military and Politics in Modern Times mengklasifikasikan 

pretorianisme menjadi tiga, yakni tentara sebagai wasit (arbitrator army), tentara 

yang memerintah (the ruler army), dan tentara revolusioner profesional.
48

 

Tipologi yang pertama pada dasarnya berorientasi sipil dan pada akhirnya ingin 

kembali ke tugas militer. Artinya, setelah militer terlibat dalam politik, ia kembali 

ke ranah fungsinya namun tidak sepenuhnya dapat menjadi profesional murni. 

Akan tetapi, militer aktif menjadi kelompok penekan agar korporasi militer tidak 

dirugikan oleh politisi sipil.
49

 

Adapun pada tipologi the ruler army, Perlmutter menyebut bahwa militer 

sebagai alternatif satu-satunya untuk mencegah kekacauan, sehingga militer 

menganggap dirinya yang paling pantas memerintah selama-lamanya.
50

 

Sementara itu, jenis tentara revolusioner profesional lahir selama revolusi sebagai 

proses persenjataan seluruh bangsa (nation-in-arms). Dalam situasi demikian, 

tidak mungkin melaksanakan persyaratan profesionalisme, seperti keahlian, 

pendidikan, dan latihan untuk korps militer. Bahkan, banyak yang sama sekali 

tidak bermaksud menjadi militer tetapi karena panggilan bangsa, maka terpaksa 
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masuk militer. Akibatnya, militer yang seperti itu tidak memiliki kepentingan 

korporasi sendiri, bahkan bersifat anti korporasi karena selalu mengidentikkan 

negara dan bangsa dengan tentara revolusi.
51

 

Sementara itu, kajian tentang pretorianisme yang lebih sederhana namun 

mampu menggambarkan posisi keterlibatan politik militer dilakukan oleh Eric A. 

Nordlinger. Nordlinger dalam Soldiers and Politics, Military Coups and 

Governments membagi pretorianisme ke dalam tiga kategori peran, yaitu 

moderator, guardians dan rulers. Militer berkarakter moderator manakala 

hubungan antara sipil dan militer sangat cair. Bidang politik dan pemerintahan 

dipegang oleh sipil yang mempunyai patron atau back-up dari militer. Guardians 

mengacu pada peran militer sebagai pengawal dan pengawas jalannya 

pemerintahan. Militer terlibat dalam bidang politik hanya pada tataran yang 

makro strategis. Sedangkan, kategori rulers adalah ketika militer menguasai 

semua bidang kehidupan, terutama bidang politik.
52

 

Pertama, moderator pretorian menggunakan hak veto atas keputusan 

pemerintah dan politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri. Moderator 

pretorian bertindak sebagai kelompok yang berpengaruh dan terlibat dalam 

politik. Militer bertipe moderator menghindari diri untuk menguasai 

pemerintahan. Mereka mencoba mempertahankan status quo, menjaga 

keseimbangan (atau ketidakseimbangan) kekuasaan di antara kelompok yang 
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bersaing, melaksanakan undang-undang dasar dalam politik dan kelembagaan, 

serta menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.
53

 

Kedua, guardians pretorian, yakni setelah menggulingkan sebuah 

pemerintahan sipil umumnya militer akan memegang tampuk pemerintahan untuk 

periode tertentu. Berhubung dengan tujuan-tujuan pemerintahan, mereka biasanya 

tidak berbeda dari moderator pretorian yang ingin menghalangi perubahan politik 

dan mempertahankan peraturan politik. Guardians pretorian merasa yakin bahwa 

sasaran tersebut lebih mudah dicapai apabila mereka sendiri yang menguasai 

pemerintahan. Guardians pretorian mencoba meningkatkan kecakapan atau 

mengubah arah kebijaksanaan pemerintah sebelumnya, dan sebagian di antaranya 

cenderung melakukan perubahan sosial ekonomi dalam ukuran yang sangat 

minimal.
54

  

Ketiga, rulers pretorian bukan saja menguasai pemerintahan, tetapi juga 

mendominasi rezim tersebut. Kadang kala mencoba menguasai sebagian besar 

kehidupan politik, ekonomi, dan sosial melalui pembentukan struktur. Hal itu 

karena perubahan yang direncanakan begitu menyeluruh dan mendalam disertai 

dengan kesadaran bahwa perubahan tersebut memakan waktu lama, maka 

dominasi rezim dan pemerintahan oleh militer sangat diperlukan.
55

 Tabel di 

bawah ini selanjutnya menunjukkan perbedaan ketiga tipologi pretorianisme di 

atas. 
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Tabel 1.2 Tingkat Campur Tangan Militer atau Pretorianisme
56

 

 Moderator Pengawal Pemerintah 

Tingkat 

Kekuasaan 

Hak veto Menguasai 

pemerintahan 

Pengaruh rezim 

Tujuan ekonomi 

dan politik 

Mempertahankan 

status quo 

Mempertahankan 

status quo dan atau 

memperbaiki 

penyalahgunaan dan 

kelemahan. 

Membuat 

perubahan politik 

dan kadang-

kadang perubahan 

sosio-ekonomi. 

 

 Lebih lanjut, dalam konteks Tunisia dan Mesir, pretorianisme digunakan 

untuk menunjukkan sikap, posisi, dan peran militer setelah berakhirnya revolusi. 

Tipe pretorianisme itu terlihat pada bagaimana sikap, posisi, serta peran politik 

militer pasca revolusi. Penulis memilih menggunakan tipologi yang dikemukakan 

oleh Nordlinger karena dipandang lebih mampu mengidentifikasi bagaimana 

sikap, posisi, dan peran militer selama masa transisi demokrasi di Tunisia dan 

Mesir secara lebih sederhana.  

 

1.6.4 Hubungan Sipil-Militer (Civil-Military Relations) 

Fase ketiga replacement dalam transisi demokrasi adalah perjuangan 

setelah tumbangnya rezim. Adapun yang dimaksud dengan perjuangan setelah 

tumbangnya rezim dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemilu. Menurut 

Huntington, pemilu merupakan cara kerja demokrasi, di mana pemilu menjadi alat 

serta tujuan demokratisasi.
57

 Secara prosedural, demokrasi merupakan sebuah 

metode politik, yakni sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. 
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Mekanisme untuk memilih pemimpin politik tersebut salah satunya adalah 

melalui pemilu. 

Menurut Alwi Dahlan, pemilu adalah wajah demokrasi. Demokrasi dapat 

dikatakan tidaklah berjalan apabila dilaksanakan tidak melalui pemilu. 

Menurutnya, negara akan menjadi otoriter, misalnya apabila tidak melaksanakan 

pemilu yang sebenarnya.
58

 Untuk itu, menurut Joseph Schumpeter, dalam 

demokrasi warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara 

pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dalam pemilu.
59

  

Aspek pemilu dalam penelitian ini dinilai penting karena melalui pemilu, 

lembaga legislatif yakni wakil rakyat di parlemen dipilih secara langsung oleh 

rakyat. Hal itu sebab perjuangan perlawanan rakyat di Tunisia dan Mesir memiliki 

cita-cita untuk menggantikan rezim yang selama ini berkuasa secara otoriter. 

Sehingga, setelah lengsernya rezim melalui revolusi, agenda utama dan mendesak 

untuk dilaksanakan adalah pemilihan pemimpin secara demokratis yang 

mengimplementasikan dimensi kompetisi dan partisipasi rakyat. Selain itu, 

sebagaimana keterlibatan militer pada dua fase sebelumnya, penyelenggaraan 

pemilu di kedua negara juga tidak terlepas dari peran dan keterlibatan militer.  

Lebih lanjut, proses transisi demokrasi di Tunisia dan Mesir berlangsung 

dan dipengaruhi oleh pola hubungan sipil-militer di kedua negara. Hubungan 

sipil-militer merupakan salah satu kunci tercapainya kepastian mengenai proses 

                                                           
58
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transisi ke arah demokrasi.
60

 Menurut Huntington, hubungan sipil-militer
61

 dapat 

dilihat dari dua model, yaitu subjective civilian control dan objective civilian 

control. Subjective civilian control, yaitu memaksimalkan kekuasaan sipil dan 

meminimalisasi kekuasaan militer.
62

 Sementara, objective civilian control, yaitu 

memaksimalkan profesionalisme militer dan menunjukkan adanya pembagian 

kekuasaan politik antara kelompok militer dan kelompok sipil yang kondusif 

menuju perilaku profesional.
63

 Hubungan sipil-militer yang baik akan ada jika 

militer berada dalam profesionalismenya dan hubungan itu buruk apabila militer 

berada di luar bidangnya.
64

  

Subjective civilan control adalah keadaan ketika salah satu dari sejumlah 

kekuatan yang berkompetisi dalam masyarakat berhasil mengontrol tentara dan 

menggunakannya untuk tujuan dan kepentingan politik mereka.
65

 Jadi, subjective 

civilian control merujuk pada upaya untuk mengontrol militer dengan 

memolitisasi mereka dan membuat mereka lebih dekat kepada sektor sipil.
66
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Sementara itu, objective civilian control mengandung pengertian adanya 

profesionalisme militer
67

 yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan 

batas-batas profesionalisme yang menjadi bidangnya sehingga meminimalisasi 

intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.
68

  

Subjective civilian control dicapai dengan civilianizing the military, 

making them the mirror of the state. Adapun objective civilian control dicapai 

dengan militarizing the military, making them the tool of the state.
69

 Dua model 

hubungan sipil-militer tersebut yang paling mungkin menghasilkan hubungan 

sipil-militer yang sehat adalah objective civilian control sebab memberikan 

otonomi militer sesuai dengan bidangnya.  

Jika Huntington hanya mengklasifikasikan hubungan sipil-militer dalam 

dua tipe atau model, maka pembagian lebih luas dan rinci dilakukan oleh Morris 

Janowitz. Janowitz dalam The Military in the Political Development of New 

Nations membagi model hubungan sipil militer menjadi lima tipe. Pembagian itu 
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didasarkan pada pola mengenai hubungan antara militer sebagai kekuatan politik 

yang terjadi di berbagai negara berkembang. Kelima tipe itu adalah: (1) 

authoritarian-personal control, (2) authoritarian-mass party, (3) democratic 

competitive and semi-competitive systems, (4) civil-military coalition, dan (5) 

military oligarchy.
70

 

Tipe pertama, authoritarian-personal cenderung ditemukan pada negara 

yang baru memulai proses modernisasi. Pemegang kendali politik nasional 

mendasarkan kekuasaannya kepada kekuasaan tradisional dan individu 

pemimpin.
71

 Kedua, authoritarian-mass party apabila terdapat partai tunggal 

dengan kepemimpinan pribadi pemimpin yang kuat (strong personal leadership), 

tanpa adanya institusi parlemen.
72

 Ketiga, democratic-competitive apabila ada 

lembaga kompetisi yang demokratis dan pola hubungan sipil-militer berdasarkan 

kontrol sipil atau militer di bawah kontrol sipil. Akan melahirkan hubungan semi-

competitive apabila pengendalian dan pembatasan peran militer oleh politisi sipil 

berasal dari tradisi kerajaan atau tradisi kolonial.
73

 

Tipe keempat dari Janowitz adalah civil-military coalition jika militer 

memainkan peranan politik yang luas dan menjadi suatu blok politik (military 

expands its political activity and becomes a political bloc). Sementara politisi sipil 

hanya masih bisa memegang kekuasaan atas dukungan pasif dari militer. 

Termasuk pula apabila militer melakukan aktivitas politik secara tidak formal dan 
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bertindak sebagai penengah di antara grup-grup politik sipil.
74

 Kelima, tipe 

military oligarchy apabila pola koalisi dan careteker (pejabat) di atas 

menghasilkan sistem politik yang tidak stabil. Sehingga mendorong militer untuk 

meningkatkan aktivitas politiknya sampai menjadi sebuah kekuatan politik utama 

yang mengendalikan sendiri politik nasional. Serta, aktivitas politik pihak sipil 

diubah, dibatasi, atau bahkan ditekan (transformed, constricted and repressed).
75

 

Berdasarkan pembagian di atas, tipe keempat dan kelima merupakan tipe 

yang menunjukkan adanya peran politik berarti yang dimainkan oleh militer. 

Peranan politik militer dimulai dan bertindak sebagai penyokong politisi sipil, 

kemudian berturut-turut menjadi penengah atau wasit, pejabat, dan sampai kepada 

oligarki atau grup yang paling menentukan dalam kehidupan derajat pengendalian 

politik oleh militer dan derajat pengendalian politisi sipil terhadap militer.
76

 

Pola hubungan sipil-militer yang terbentuk di Tunisia dan Mesir pasca 

revolusi, dalam penelitian ini, selanjutnya diidentifikasi berdasarkan lima varian 

pola hubungan sipil-militer yang diajukan oleh Janowitz di atas. Identifikasi itu 

akan menunjukkan bagaimana perbedaan pola relasi antara sipil dan militer di 

kedua negara dalam satu rentang waktu yang sama. Tipologi hubungan sipil-

militer yang dikemukakan oleh Janowitz tersebut digunakan dalam penelitian ini 

karena menurut penulis varian yang diajukan lebih lengkap dan rinci sehingga 

dapat digunakan untuk menjelaskan banyak kasus di negara berkembang.  
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Transisi Demokrasi: Jalur Replacement 

 

 

 

 

 
Keterlibatan Militer (Indikator: Sikap, Posisi, dan Peran) 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian komparatif (perbandingan) 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

fenomena yang sama di dua negara berbeda dan menemukan perbedaannya 

berdasarkan kriteria perbandingan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, 

membandingkan keterlibatan militer dalam fase transisi demokrasi di Tunisia dan 

Mesir. Keterlibatan militer itu diukur dengan indikator berupa sikap, posisi, dan 

peran militer dalam setiap fase transisi demokrasi yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini. 

   

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

pustaka (library research). Data dicari dan dikumpulkan dari berbagai sumber 

sekunder, antara lain melalui buku, surat kabar, jurnal, artikel, laporan penelitian, 

Fase I: 

Perjuangan 

untuk 

menumbang-

kan rezim 

 

Fase II: 

Tumbangnya 

rezim 

Fase III: 

Perjuangan 

setelah 

tumbangnya 

rezim 

Revolusi 

Tunisia dan 

Mesir 
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e-book, serta data-data dari internet. Data yang diperoleh dari berbagai sumber 

tersebut dikumpulkan, diolah, diidentifikasi, dan dianalisis kemudian digunakan 

untuk mendukung uraian penelitian dalam menjawab rumusan masalah. 

 

1.8.3 Teknik Analisis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu 

berbagai informasi tentang fenomena atau permasalahan yang disimbolkan bukan 

dalam bentuk angka dan statistik. Adapun data kuantitatif yang merupakan data 

berbentuk angka dan statistik digunakan untuk mendukung dan mempertegas 

uraian data kualitatif. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, kemudian 

mereduksi data berdasarkan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dan 

diverifikasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

 

1.9 Ruang Lingkup Penelitian 

1.9.1 Batasan Materi 

Agar penelitian yang dilakukan dapat fokus maka materi yang digunakan 

dalam penelitian difokuskan pada keterlibatan aktor militer dalam tiga fase 

transisi demokrasi di kedua negara. Pertama, adalah saat revolusi di Tunisia dan 

Mesir berlangsung atau fase perjuangan menumbangkan rezim. Kedua, adalah 

ketika rezim Ben Ali di Tunisia dam Mubarak di Mesir tumbang. Ketiga, yakni 

keterlibatan militer dalam perjuangan setelah tumbangnya rezim melalui indikator 

pemilu. Indikator dari keterlibatan itu diukur dengan melihat sikap, posisi, dan 

peran militer dalam setiap fase. 
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1.9.2 Batasan Waktu 

Agar materi yang digunakan dapat fokus pada masalah penelitian, maka 

batasan waktu penelitian ini adalah tahun 2011. Awal tahun 2011 merupakan 

waktu terjadinya revolusi di Tunisia dan Mesir, yang dalam penelitian ini disebut 

sebagai fase perjuangan menumbangkan rezim. Setelah revolusi, fase kedua dan 

ketiga transisi demokrasi berlangsung sepanjang tahun 2011.  

 

1.10 Argumentasi Dasar 

Perbandingan keterlibatan militer dalam transisi demokrasi di Tunisia dan 

Mesir dapat dilihat dengan membandingkan keterlibatan militer dalam tiga fase 

transisi demokrasi. Ketiga fase itu adalah perjuangan menumbangkan rezim 

melalui revolusi, setelah tumbangnya rezim, dan perjuangan setelah tumbangnya 

rezim. Ukuran keterlibatan militer yang dimaksud adalah dengan melihat 

bagaimana sikap, posisi, dan peran yang ditunjukkan oleh militer dalam setiap 

fase tersebut. Perbedaan sikap, posisi, dan peran militer tersebut selanjutnya dapat 

menunjukkan tipe pretorianisme dan model hubungan sipil-militer yang terbentuk 

di kedua negara. 

 

1.11 Sistematika Penulisan 

Guna menjawab rumusan masalah yang diajukan di atas, penelitian ini 

dibagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab memuat uraian yang mendukung 

kerangka pemikiran berdasarkan landasan konsep dan teori yang digunakan. 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan, yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, 

landasan teori dan konsep, kerangka pemikiran, metodologi 

penelitian, ruang lingkup penelitian, argumentasi dasar, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II Latar Belakang dan Proses Revolusi di Tunisia dan Mesir 

Bab ini berisi gambaran umum Tunisia dan Mesir yakni mengenai 

profil negara dan rezim. Bab ini menguraikan berbagai kondisi 

selama pemerintahan rezim Ben Ali dan Mubarak yang menjadi 

latar belakang revolusi, hingga proses berlangsungnya revolusi, dan 

hubungan rezim dengan militer selama berkuasa. Bab ini sekaligus 

menunjukkan keterlibatan militer dalam revolusi sebagai fase 

pertama transisi demokrasi. 

BAB III Kondisi Pasca Revolusi dan Pemilu di Tunisia dan Mesir 

Bab ini berisi uraian tentang fase kedua dan ketiga transisi 

demokrasi. Fase kedua yaitu mengenai sikap, posisi, dan peran 

militer ketika rezim berhasil ditumbangkan. Fase ketiga yaitu terkait 

sikap, posisi, dan peran militer dalam proses pemilu.  

BAB IV Perbandingan Keterlibatan Militer dalam Transisi Demokrasi 

di Tunisia dan Mesir 

Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, 

yaitu membandingkan keterlibatan militer dalam setiap fase transisi 
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demokrasi di Tunisia dan Mesir. Uraian perbandingan itu diperoleh 

berdasarkan analisis keterlibatan militer dengan indikator berupa 

sikap, posisi, dan perannya dalam ketiga fase transisi demokrasi 

yang diuraikan pada bab sebelumnya. Perbandingan tersebut 

selanjutnya menunjukkan bagaimana tipe pretorianisme dan model 

hubungan sipil-militer yang terbentuk di kedua negara. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian serta diskusi lanjutan yang 

memungkinkan lahirnya penelitian lain mengenai hal yang belum 

dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 


