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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Dunia Arab saat ini tengah dilanda krisis, kekuatan rakyat merebak dari 

Tunisia ke Mesir, Yaman dan Libya sehingga mempengaruhi negara-negara 

republik monarki Arab lainnya. Pemerintahan yang  absolut dan otoriter 

memberikan ruang  terbuka bagi munculnya gelombang perlawanan rakyat untuk 

menggulingkan pemerintahan, sehingga mengakibatkan gelombang demonstrasi 

besar-besaran. Menurut Prof. Dr. Salim Said, MA1 konflik yang terjadi di Timur 

Tengah saat ini harus dilihat dari konteks sejarah karena masing-masing negara di 

Timur Tengah memiliki kekhasan yang berbeda sehingga tidak dapat dilihat 

secara general. Oleh karena itu apa yang terjadi di Mesir berbeda dengan 

peristiwa yang terjadi di Libya,Tunisia maupun Bahrain2. 

 Dalam sebuah artikel berjudul Student Movements karya Christoper 

Rootes disebutkan bahwa student dalam pergerakan revolusi adalah merupakan 

faktor utama. Hal tersebut merupakan fenomena yang lazim pada beberapa 

revolusi di setiap Negara, namun student movement yang terorganisir seperti yang 

terjadi di universitas merupakan suatu fenomena modern. Pergerakan yang 

dipelopori oleh student tumbuh subur di universitas karena universitas merupakan 

tempat yang ideal untuk pengumpulan massa.  

                                                        
       1 Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 
Malang sekaligus duta besar Indonesia untuk Republik Checya   
        2 Prof.Dr. Salim Said, MA. Kemelut Timur Tengah di Tengah FISIP. KRONIK. Edisi 
3/Tahun X / Maret/ 2011 
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 Negara-negara yang saat ini mengalami revolusi serta terkena imbas Arab 

Spring merupakan negara-negara Timur Tengah, wilayah ini sarat akan krisis dan 

konflik. Dewasa ini pemahaman mengenai batas wilayah Timur Tengah sedikit 

rancu karena beberapa negara ada yang berlokasi di benua Afrika bagian utara 

atau bisa disebut wilayah magribi. Amien Rais3 mengelompokkan wilayah Timur 

Tengah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah negara-negara 

Monarki seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, 

Jordan dan Maroko. Negara-negara monarki tersebut dapat bertahan dikarenakan 

berusaha melakukan modernisasi serta membuka partisipasi politik bagi rakyar 

mereka, sehingga proses jatuhnya rezim monarki dapat tertunda lebih lama. 

Negara monarki di Timur Tengah ada yang bersifat patriarki seperti Arab Saudi 

dan juga bersifat birokratis seperti Maroko dan Jordania4. 

 Kedua, negara-negara Republik Pan Arabisme meliputi negara Mesir, 

Suriah, Irak, Libanon dan PLO. Untuk mempertahankan legitimasi politiknya 

pemerintah di negara-negara tersebut mengaitkan program pembangunan dan 

modernisasi dengan tradisi sehingga tidak ada kesan modernisasi yang dilakukan 

pemerintah putus dari tradisi yang telah kiat berakar di dalam masyarakat. Selain 

itu sikap negara-negara republik lebih tegas serta bersemangat mengobarkan 

nasionalisme Arab, kelompok negara-negara ini merupakan negara inti di Arab5. 

 Ketiga, adalah kelompok negara-negara periferal dimana anggotanya 

meliputi  negara-negara seperti Libya, Sudan, Yaman, Aljazair serta Tunisia. 

                                                        
       3 Amien Rais adalah guru besar hubungan internasional UGM dan pakar kawasan wilayah 
Timur Tengah 
       4Amien Rais, Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah, 1988. Hal 33  
       5ibid, hal 76-77  
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Perbedaan antara negara Arab inti dengan negara periferal ialah: pertama negara 

Arab periferal tidak terlibat dalam menangani konflik Arab- Israel seperti halnya 

negara Arab inti. Kedua karena umur negara-negara arab periferal lebih muda 

dibanding dengan negara arab inti maka secara institusional kurang normal 

dibandingkan dengan negara-negara arab inti. Maksudnya adalah stabilitas 

politiknya belum terlalu normal serta legitimasinya masih rapuh sehingga 

ketegangan antara kelompok sosial modern dan tradisional sangat terlihat 

mewarnai proses sosio kultural. Disamping dua perbedaan tersebut negara arab 

inti dan periferal juga memiliki persamaan lainnya yaitu keduanya menganggap 

bahwa revolusi harus dilakukan guna menentang ancient rezim yang korup, selain 

itu pemerintahan di negara arab periferal sangat tersentralisir sehingga membuat 

kepemimpinan perorangan sangat menonjol6. Sehingga akhirnya dapat dijelaskan 

bahwa wilayah Timur Tengah itu dimulai dari Irak di sebelah Timur dan Maroko 

di sebelah barat. 

Terdapat banyak faktor yang memicu terjadinya revolusi di suatu negara 

beberapa diantaranya adalah Student Movements dan mass movements. Revolusi 

yang terjadi di Negara-negara Timur Tengah berawal dari adanya mass 

movements di Tunisia, yang berasal dari keberanian rakyat Tunisia kemudian juga 

mempengaruhi terjadi student movements di negara tersebut. Berbagai aksi yang 

dilakukan oleh rakyat Tunisia secara langsung memicu terjadinya apa yang 

                                                        
6 Op.cit hal 149-150 
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disebut sebagai revolusi Melati7 yang berhasil memaksa rezim kepemimpinan 

Presiden Ben Ali untuk menanggalkan jabatannya pada awal 2011. 

 Keberanian rakyat Tunisia itu kemudian menjalar ke Mesir yang 

merupakan negara dengan tipikal kondisi serupa dengan Tunisia. Mesir yang 

terkenal sebagai negara kuat di kawasan Timur Tengah secara tiba-tiba juga 

terkena imbas dari keberhasilan revolusi di Tunisia. Atas kejadian tersebut, rakyat 

Mesir secara kolektif memberanikan diri untuk melakukan demonstrasi dengan 

tujuan untuk meruntuhkan kepemimpinan Mubarak. Peran media sosial dalam 

revolusi Mesir sangat penting, karena melalui jejaring sosial para demonstran 

berkomunikasi satu sama lain. Sehingga pemerintah Mesir sempat menghentikan 

akses internet serta telepon seluler di negara tersebut untuk beberapa hari. 

  Revolusi Tunisia sendiri memberikan inspirasi bagi rakyat Mesir untuk 

menurunkan Presiden Hosni Mubarak yang telah 30 tahun menduduki kursi 

kepresidenan. Bukan karena kuatnya rasa solidaritas dan kemanusiaan rakyat 

Tunisia dan Mesir terhadap pemasalahan Mohammed Bouazizi8, namun peristiwa 

tersebut hanyalah sebagai pemicu semata dari akumulasi keputusasaan masyarakat 

yang memang sudah saatnya untuk meledak9. Artinya selama ini baik di Tunisia 

                                                        
       7Revolusi Melati adalah sebuah revolusi di Tunisia pada akhir tahun 2010 untuk 
menggulingkan rezim pemerintahan Presiden Ben Ali  
         8 Mohammed Bouazizi adalah  seorang penjual buah yang membakar tubuhnya di depan 
kantor pemda kota kelahirannya Sidi Bousaid. Hal tersebut dilakukannya karena kekecewaannya 
terhadap pemerintah yang telah gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Tunisia 
sehingga banyak pengangguran intelektual yang tidak memiliki pekerjaan seperti dirinya. Kedua 
usahanya untuk hidup dari menjadi tukang buah keliling juga hancur ketika polisi merampas 
gerobaknya dengan alasan tidak memiliki izin yang resmi 
       9 Situasi Revolusioner di Tunisia dan Mesir di  http://www.militanindonesia.org/analisa-
politik/17-akhir/8149-situasi-revolusioner-di-tunisia-mesir-dari-kacamata-marxis.html diakses 8 
Mei 2011 
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maupun Mesir merasakan kejenuhan terhadap pemerintahannya yang otoriter dan 

bertahan pada waktu  lama, sehingga itu semua mengacu kepada ketidakpuasan 

masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di negaranya.  Ketika ada kesempatan 

untuk merubah maka rakyat di kedua negara tidak menyianyiakan kesempatan 

tersebut, yang pada akhirnya kesempatan tersebut menjadi sebuah sejarah 

penggulingan kepemimpinan serta pergantian pemimpin. 

 Aksi pembakaran diri oleh Bouazizi yang dilakukan setelah sholat jum’at 

tanggal 17 Desember 2010 menjadi awal keruntuhan rezim Presiden Ben Ali yang 

telah berkuasa selama 23 tahun. Aksi tersebut menyulut kemarahan rakyat Tunisia 

yang akhirnya menjadi demonstrasi besar-besaran di kota tersebut. Tidak berhenti 

disitu, demonstrasi terjadi di kota-kota besar Tunisia dan para demonstran juga 

tidak hanya datang dari para pengangguran intelek saja namun dari berbagai 

lapisan masyarakat seperti para cendekiawan, dosen, politikus, ahli hukum dan 

rakyat biasa bercampur menjadi satu. Sehingga hal yang tidak dapat dihindarkan 

adalah chaos terjadi antara warga sipil dengan militer, banyak korban yang 

meninggal maupun luka-luka, penjarahan terjadi baik di toko, perkantoran hingga 

rumah sakit. Akhirnya situasi yang tidak bisa ditanggulangi membuat Presiden 

Ben Ali memilih untuk menyelamatkan diri beserta keluarganya. Sehingga mutlak 

kemenangan berada di tangan rakyat.  

Telah dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa peristiwa Revolusi Tunisia 

memberikan inspirasi bagi rakyat Mesir untuk melakukan perubahan di 

negaranya, maka rakyat Mesir mengadopsi cara penurunan Presiden Ben Ali di 

Tunisia untuk menurunkan Presiden Mubarak. Demonstrasi besar-besaran di 
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Mesir terjadi sejak tanggal 25 Januari 2011, di pusat kota  Alun-alun Tahrir, 

Kairo. Lebih dari sejuta pemuda, mahasiswa, pengacara, jurnalis, pengusaha dan 

politikus berkumpul menuntut pengunduran diri Presiden Mesir Hoesni Mubarak. 

Bukan hanya di Kairo, aksi unjuk rasa juga terjadi dikota-kota lain di Mesir 

seperti, Alexandria, Suez, Dimyat, dan Assiut.  

Setelah 18 hari demonstrasi yang menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai 

ribuan orang lainnya, akhirnya Presiden Mesir Hosni Mubarak menyatakan untuk 

mengundurkan diri, pada 11 Februari 2011. Pengunduran diri Mubarak disampaikan Wakil 

Presiden Omar Suleiman melalui pernyataan yang disiarkan langsung televisi Nasional Mesir. 

Menurut Suleiman, pemerintahan untuk sementara akan dipegang oleh Dewan 

Agung Militer Mesir10. Secara umum, runtuhnya rezim Mubarak di Mesir 

merupakan suatu akibat dari kejenuhan rakyat Mesir terhadap pemerintahan 

Mubarak yang telah bertahan selama lebih dari tiga dekade.  

Berdasarkan pemaparan diatas, revolusi yang terjadi  di suatu Negara yang 

berpengaruh terhadap proses penggulingan kekuasaan seorang pemimpin  di 

Negara lain merupakan bahasan yang menarik untuk diteliti, khususnya mengenai 

kuatnya pengaruh revolusi Tunisia terhadap proses delegitimasi rezim Hoesni 

Mubarak di Mesir tahun 2011. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dibuat  

rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaruh Revolusi Tunisia 2010 terhadap 

proses demokratisasi di Mesir pada 2011? 
                                                        
       10 KOMPAS nomor 219 thn ke 46 “Hoesni Mubarak Mundur” 
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1.3. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian terdahulu 

yang berfungsi sebagai pembanding serta menunjang skripsi yang penulis 

kerjakan. Untuk itu penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai 

berikut. Penelitian mengenai proses penurunan Presiden Hoesni Mubarok 

mungkin belum terlalu banyak dikaji karena permasalahan ini masih sangat baru, 

sehingga disini penulis menggunakan penelitian terdahulu milik David Achmad 

Ricardo yang menulis mengenai Revolusi Mesir. 

 Dalam tulisannya David Achmad Ricardo11 menjelaskan bahwa  apa  yang 

terjadi di Mesir, di bawah kepemimpinan Presiden Muhammad Hoesni Said 

Mubarok, menjadi bukti rezim diktator, otoriter, antidemokrasi, kepentingan 

status quo.  Dalam lima periode masa jabatannya presiden Hoesni Mubarok 

banyak melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebagai Presiden.  

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara 

teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara Presiden dan Perdana Menteri, namun 

yang terjadi kekuasaan terpusat pada Presiden. Mesir yang mulanya mengadakan 

pemilu Presiden dengan sistem parlemen multipartai, pada tahun 2005 Mubarok 

mengubahnya dengan sistem multikandidat. Aturan ini dibatasi oleh Mubarok, 

sehingga beberapa nama seperti Ayman Nour tidak bisa bersaing dalam pemilihan 

dan akhirnya Mubarok kembali menjadi Presiden kelima kalinya. Dalam buku ini 

David Akhmad Ricardo menuliskan kronologi kejatuhan Presiden negeri piramid 

                                                        
       11 David Achmad Ricardo dalam  “Catatan Harian Revolusi Mesir, Revolusi Rakyat” hal. 9-10 
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tersebut secara runut dan jelas sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti isi 

buku yang ditulisnya. 

 Hampir sama dengan David Akhmad Ricardo yang membahas persoalan 

“Arab Spring”, Apriadi Tamburaka, S.IP lebih memperluas pembahasan yang 

ditulisnya. Jika David Akhmad Ricardo lebih spesifik khusus membahas 

persoalan revolusi Mesir, maka Apriadi Tamburaka lebih berani untuk membahas 

seluruh negara-negara Timur Tengah yang berevolusi seperti Tunisia, Mesir, 

Aljazair, Bahrain, Yaman hingga Libya. Dalam buku yang berjudul “Revolusi 

Timur Tengah Kejatuhan Para Pemimpin Otoriter Di Negara-Negara Timur 

Tengah”, dijelaskan bahwa rvolusi yang melanda Timur Tengah  adalah akibat 

efek domino dari revolusi melati yang terjadi di Tunisia. Revolusi melati adalah 

cikal bakal revolusi yang bertujuan menumbangkan penguasa negara-negara aran 

yang dimulai dari Tunisia menyusul kemudian Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain 

serta yang terakhir Libya12. Namun hingga buku karya Apriadi Tamburaka 

diterbitkan baru dua pemimpin yang berhasil turun dari tampuk 

kepemimpinannya. 

 Penelitian terdahulu yang ketiga penulis mengambil dari tulisan milik Reni 

Oktari13 yang berjudul “Revolusi Tweeps dan Facebookers: Awal Mula 

Keruntuhan Rezim Hoesni Mubarok”, dalam tulisannya Reni menjelaskan bahwa 

pada tahun 2005 Kefaya kepanjangan dari El Haraka El Masreyya men agl el 

Tahgyeer yaitu gerakan Mesir untuk perubahan. Pada awalnya gerakan tersebut 

                                                        
       12 Apriadi Tamburaka, S.IP dalam “Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter 
Di Timur Tengah”. Hal 9 
       13Reni Oktari adalah mahasiswa kajian media, program studi Ilmu Komunikasi Universitas 
Paramadina  
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memang tidak menuju ke arah politik namun akhirnya merangkul para politikus 

lintas partai karena gerakan ini dianggap ancaman oleh pemerintahan Mubarok 

namun belum setahun umur gerakan tersebut banyak aktivisnya yang ditangkap 

sehingga gerakan Kefaya bubar. Gerilya melalui dunia nyata dianggap terlalu 

beresiko tinggi maka dengan maraknya penggunaan media sosial seperti twitter 

dan facebook memberi angin segar bagi pemuda-pemuda Mesir untuk 

menggalang kekuatan serta dukungan guna menjatuhkan rezim pemerintahan 

yang telah berkuasa selama 30 tahun. Akhirnya dalam revolui Mesir media sosial-

lah yang paling berperan sehinnga Hoesni Mubarok mundur dari jabatannya.  

 Penelitian terdahulu yang pertama dan kedua memang menjelaskan 

mengenai kronologi revolusi baik revolusi Tunisia 2010 maupun revolusi Mesir 

2011 namun keduanya tidak disertai dengan kajian teoritis. Tulisan penulis lebih 

kepada bagaimana Revolusi Tunisia dapat berpengaruh terhadap proses 

demokratisasi di Mesir pada tahun 2011 sehingga dapat memaksa Presiden Hoesni 

Mubarak mundur dari kepemimpinannya. Perbedaan dengan tulisan penulis 

adalah permasalahan perbedaan disiplin ilmu, karena memang Reni Oktari 

mengkaji dari sudut pandang ilmu komunikasi maka pendekatan yang digunakan 

secara otomatis adalah pendekatan komunikasi. 

 

1.4. Kerangka Dasar Pemikiran 

 Kerangka dasar pemikiran yang diambil oleh penulis menggunakan teori-

teori ataupun konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh 
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penulis. Untuk itu penulis menggunakan konsep serta teori yang mendukungnya, 

antara lain: 

1.4.1 Globalizing Social Movement Theory  

Globalizing social movement theory, atau teori gerakan sosial global 

adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Deborah Barrett dan Charles 

Kurzman seorang peneliti dari Universitas North Carolina di Chapell Hill 

Amerika Serikat. Dalam teori ini dijelaskan bahwa gerakan sosial transnasional 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada pada tingkatan negara 

namun juga faktor-faktor pada tingkatan global. Faktor-faktor pada tingkatan 

global tersebut dijelaskan dengan dua alat analisa global yaitu international 

political opportunity serta global culture14. Terdapat dua mekanisme yang 

diidentifikasi oleh Marco Giugni dalam penyebaran social movement.  

The phenomenon of transnational consistency raises the issues of  how 
global factors might affect social movements in multiple national settings. 
Much of emerging literature on this subject has argued that global factors 
mechanism of inderrect effect. One focuses on diffusion, the process by 
which a movement in one country is adopted in certain other countries 
with similiar  national contexts. Another mechanism focuses on 
simulataneous  shifts in a variety of national setting, leading to parallel 
movement in  these setting15. 

 
 Penuturan Marco Giugni di atas menunjukkan munculnya fenomena 

konsistensi transnasional mengenai isu faktor-faktor global yang mempengaruhi 

gerakan sosial dalam aturan nasional. Terdapat dua mekanisme yang dijelaskan 

oleh Giugni yaitu pertama, mekanisme “difussion” yaitu proses pergolakan politik 

yang terjadi di satu negara diadopsi oleh negara lain, namun sebenarnya peristiwa 

                                                        
       14 Deborah barret and charles kurzman. Globalizing social Movement theory: the case of 
eugenics, Netherland. 2004. Theory and Society, 487 
       15 Ibid hal 488  
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yang terjadi di negara awal belum tentu terjadi di negara-negara yang mengadopsi 

mekanisme ini. Adapun mekanisme yang kedua adalah “Parallel” yaitu 

disebabkan oleh perkembangan-perkembangan yang serupa dan menampakkan 

dirinya dengan cara yang hampir simultan di beberapa negara. Pada peristiwa 

demokratisasi Mesir 2011 yang penulis teliti lebih tepat jika menggunakan 

mekanisme yang kedua mekanisme Parallel yaitu dikarenakan pola peristiwa yang 

terjadi di Tunisia juga terjadi di Mesir dengan beberapa pemicu yang hampir 

sama. Untuk itu penulis menggambarkannya pada bagan di bawah ini, dimana 

kejadian di satu negara akan berpengaruh di negara yang lain. 

Mekanisme Parallel: 

  a1      x1 
  a2      x2 
  a3      x3 
  a4   x4  
  a5      x5 
  a6      x6 
 

Diambil dari : Samuel P.Hutington Gelombang Demokratisasi Ketiga16 
 
 

 Jadi dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pola yang terjadi di Tunisia 

juga dapat terjadi di Mesir, pola itu berpindah dibantu dengan adanya peran sosial 

media dalam dua revolusi tersebut. Selain memang telah ada bibit-bibit 

pemberontakan yang terjadi di kedua negara tersebut. 

1.4.2. Konsep Demokratisasi 

Rezim yang demokratis menurut Samuel P.Hutington itu bergantung pada 

tiga hal penting dalam pemerintahan yaitu: sumber otoritas, tujuan yang akan 
                                                        
       16 Samuel P. Hutington. Gelombang Demokratisasi Ketiga. PT. Pustaka Utama Grafiti. 2001. 
Jakarta. Hal: 41 
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dicapai dan prosedur konstitusi pemerintah17. Jadi jika dalam suatu negara telah 

memenuhi tiga hal tersebut maka suatu negara bisa dikatakan negara yang 

demokratis. 

Dalam buku yang sama gelombang demokratisasi ketiga Hutington 

menyebutkan tentang  konsep demokratisasi, yaitu :  

“A wave of democratization is a group of transitions from nondemocratic 
to democratic regimes that occur within a specified period of time and that 
significantly outnumber transitions in the opposite direction during that 
period of time”18. 

 

Jadi, konsep demokratisasi menurut Huntington adalah proses transisi 

suatu negara dari sistem rezim non-demokratis menjadi rezim yang demokratis 

yang terjadi pada waktu kurun waktu yang bersamaan serta jumlahnya lebih 

banyak dari transisi yang terjadi sebelumnya. Sehingga proses penurunan Hoesni 

Mubarak di Mesir bisa dikatakan sebagai transisi menuju demokratisasi, karena 

secara geografis berada pada satu kawasan yang sama yaitu Timur Tengah maka 

kemungkinan untuk penerapan proses transisi di negara-negara tetangganya juga 

tidak bisa dipungkiri. Hal tersebut dapat dilihat dari revolusi Tunisia yang 

menginspirasi rakyat Mesir untuk menurunkan rezim Mubarak. 

Guna memperjelas penjelasan mengenai tiga gelombang demokratisasi 

yang pernah terjadi di dunia maka penulis menggambarkannya pada sebuah grafik 

dimana setiap gelombang demokratisasi pada masanya memiliki ciri khas serta 

alasan masing- masing, sebagai berikut : 
                                                        
       17 Samuel P.Hutington, Third Wave Democratization  ,hal 4 
       18 Ibid, hal 15 
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 Grafik Tiga Gelombang Demokratisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Paul Bacon,(dalam samuel P.Hutington) Third Wave 

Democratization,SILS Waseda Univercity 

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa gelombang demokratisasi terjadi 

selama tiga periode yaitu gelombang pertama terjadi pada tahun 1828-1928 . 

Gelombang kedua terjadi pada tahun 1942-1962 pada masa ini adalah masa akhir 

perang dunia kedua dan  tahun-tahun pasca perang dimana banyak negara-negara 

baru yang merdeka. Gelombang ketiga terjadi pada tahun 1974 hingga awal tahun 

1990-an.  

1.5.Metode Penelitian 

1.5.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu 

sebuah penelitian yang menyajikan gambaran terperinci tentang satu 

situasi khusus, setting sosial atau hubungan19. Selain itu penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik 
                                                        
         19 Ulber Silalahi, Metodologi Penelitian Sosial, PT. Rafika Aditama, 2009. Hal 27 
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dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dengan berusaha 

menyampaikan fakta-fakta  secara jelas, teliti dan lengkap20. Penelitian ini 

akan menjelaskan mengenai pengaruh revolusi Tunisia terhadap 

demokratisasi Mesir pada 2011. 

 

1.5.2. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka yaitu dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber 

data sekunder, seperti artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah, buku, 

jurnal ilmiah, buletin, laporan, arsip organisasi serta bahan-bahan 

lainnya21. Tidak menutup kemungkinan pula untuk menggunakan berbagai 

buku, terbitan, jurnal, makalah, surat kabar serta dokumen yang berbentuk 

elektronik (yang bisa didapat melalui instrumen internet) yang membahas 

tentang revolusi Tunisia 2010 dan revolusi Mesir 2011. 

 

1.5.3. Tingkat Analisa 

Dari penelitian dan pendapat para ahli hubungan internasional 

mengenai tingkat-tingkat analisa, maka penulis memilih peringkat analisa 

milik Patrick Morgan22. Pertama, tingkat analisa individu. Kedua, analisis 

kelompok individu. Ketiga, tingkat analisis negara-bangsa. Keempat, 

pengelompokan  negara bangsa. Kelima, sistem internasional. 
                                                        
        20 Ibid, hal 28 
        21 Ibid, hal 291 
       22 Patrick Morgan, Theories and Approaches to Internasional Politics (dalam Moctar 
Ma’oed), Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, edisi revisi (Jakarta, 
LP3ES,1990), hal:40-48 
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Dari kelima peringkat analisa tersebut terdapat unit analisa serta 

unit eksplanasi. Namun penulis akan memilih unit analisa serta unit 

eksplanasi yang benar-benar efektif untuk menjelaskan fenomena dalam 

penelitian ini. Kemudian hal yang ingin dijelaskan atau unit analisa  dalam 

penelitian ini adalah Demokratisasi Mesir 2011 maka variabel dependence 

tersebut berada pada peringkat analisa Negara-bangsa. 

Adapun upaya yang menjelaskan atau unit eksplanasi dalam 

penelitian ini adalah Pengaruh Revolusi Tunisia, maka variabel 

independence tersebut terletak pada peringkat analisa sistem internasional 

yaitu sebagai unit eksplanasinya. Jadi peringkat analisa yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisa induksionis yang mana tingkat 

analisanya lebih rendah dari pada tingkat eksplanasinya. 

 

1.5.4. Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, 

tujuannya adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran 

yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. 

Ruang lingkup atau batasan dalam penelitian ini meliputi batasan materi 

dan batasan waktu. Batasan materi dari penelitian ini adalah dari Rezim 

pemerintahan Tunisia masa Ben Ali serta rezim pemerintahan Hoesni 

Mubarak di Mesir. Kemudian batasan waktu penelitian ini adalah tahun 

terjadinya revolusi yaitu pada akhir 2010 hingga awal 2011. 
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1.5.5. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara 

sistematik, data dan bahan-bahan penelitian yang ditemukan di lapangan 

yang bertujuan untuk membantu dan meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang diteliti olehnya.23 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah content analysis 

(analisis isi). Content analysis (analisis isi) adalah suatu teknik penelitian 

untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasikan secara 

sistematik dan objektif karakteristik khusus dalam sebuah teks24. Maka 

peneliti menggunakan content analysis (analisis isi) untuk menganalisis data 

yang ditemukan dari beberapa literature tentang revolusi Tunisia serta 

Revolusi Mesir 2011. 

 

1.6.Asumsi Dasar 

 Dari pemaparan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas maka dapat 

diajukan jawaban sementara yang lebih sederhana dan runut. Bahwa 

demokratisasi Mesir 2011 yang menyebabkan turunnya Presiden Hoesni Mubarok 

itu dipengaruhi oleh revolusi Tunisia. Pergolakan politik Mesir pada awal tahun 

2011 diakibatkan oleh masyarakat Mesir yang terinspirasi pola revolusi yang 

terjadi di Tunisia yaitu proses penurunan Presiden Ben Ali yang mana ciri 

kepemimpinannya hampir sama dengan kepemimpinan Presiden Hoesni Mubarok 

                                                        
23 Mukhtar dan Erna Widodo, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, (Yogyakarta: 

2000), hal:115 
24 Klaus Krippendorf, Analisis Isi, Pengantar, Teori dan Metodologinya, (Jakarta: 1991), 

hal: 19 
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bertahan pada waktu yang lama serta merupakan pemerintahan yang korup. Tidak 

hanya itu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam permasalahan yang penulis teliti 

adalah pengaruh revolusi Tunisia terhadap revolusi Mesir 2011 adalah peran 

jejaring sosial seperti facebook ataupun twitter yang sangat berpengaruh dalam 

revolusi Mesir karena lewat jejaring sosial para demonstran membangkitkan 

semangat serta berbagi berita dan cerita. 

 

1.7.Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh revolusi Tunisia 

terhadap transisi kepemimpinan di Mesir sehingga mengakibatkan demokratisasi 

Mesir serta mundurnya Hoesni Mubarok dari kursi kepresidenan. 

1.8. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang penulis teliti memiliki bebeapa manfaat diantaranya: 

1.8.1.Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya 

penelitian di bidang hubungan internasional, yakni mengetahui bagaimana 

revolusi di Tunisia mempengaruhi demokratisasi Mesir pada 2011 silam 

dengan menggunakan globalizing social movement theory serta konsep 

gelombang demokratisasi. 

1.8.2. Bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

kita mengenai pengaruh revolusi Melati Tunisia terhadap demokratisasi 

Mesir. 
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1.8.3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini turutpula memberikan pengetahuan 

mengenai pengaruh revolusi melati Tunisia terhadap demokratisasi Mesir. 

 

1.9. Alur Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori dan konsep : 
Globalizing social 
movements theory, 
gerakan sosial 
transnasional tidak 
hanya dipengaruhi oleh 
faktor-faktor yang 
berada pada tingkatan 
negara namun juga 
faktor-faktor pada 
tingkatan global  
 
Dan konsep 
demokratisasi, proses 
transisi suatu negara 
dari sistem rezim non-
demokratis menjadi 
rezim yang demokratis. 

Rumusan Masalah: 

Bagaimana pengaruh 
revolusi tunisia 
terhadap delegitimasi 
hoesni mubarak di 
Mesir? 

Metode penelitian: 

Studi literature 
mengacu pada data-
data sekunder 

Focus : transisi 
pemerintahan di Mesir 
pasca turunnya Hoesni 
Mubarak di Mesir 

Locus : gerakan arab Spring yang 
berakibat pada revolusi Mesir 
2011 dan jatuhnya Hoesni 
Mubarak 
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1.10. Struktur Penulisan 

 Untuk mempermudah memahami penulisan ini maka penulis menyusun 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar belakang 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3 Penelitian Terdahulu 
1.4 Kerangka Dasar Pemikiran 

1.4.1Globalizing Social Movements 
Theory 
1.4.2 konsep demokratisasi 

1.5 Metode Penelitian 
1.5.1 Jenis Penelitian 
1.5.2 Tehnik Pengumpulan Data 
1.5.3 Tingkat Analisa 
1.5.4 Ruang Lingkup Penelitian  
1.5.5 Tehknik Analisa Data 

1.6 Asumsi Dasar 
1.7 Tujuan Penulisan 
1.8 Alur pemikiran 
1.9 Struktur Penulisan 

BAB II REVOLUSI TUNISIA 
2010 DAN REVOLUSI 
MESIR 2011 

2.1 Gambaran Umum Tunisia 
2.1.1 Revolusi Melati Tunisia 
2.1.2Faktor–Faktor Terjadinya   

Revolusi Tunisia 
2.2 Gambaran Umum Mesir 

2.2.1 Pemerintahan Hoesni Mubarak 
2.2.2 Revolusi Mesir 2011 

2.2.2.1 Kronologi Revolusi Mesir 
2011 

BAB 
III 

PENGARUH 
REVOLUSI TUNISIA 
TERHADAP 
DELEGITIMASI 
HOESNI MUBARAK DI 
MESIR 

3.1  
3.2 
3.3 

BAB 
IV 

PENUTUP 4.1 KESIMPULAN 
4.2 SARAN 
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