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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Ikhwanul Muslimin didirikan di Mesir pada tahun 1928 yang dipimpin 

oleh Hasan Al Banna.
1
 Pemahaman yang diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin

terhadap Islam bersifat universal, yang tidak mengenal pemisahan antara satu 

aspek dengan aspek lain. Ikhwanul Muslimin berusaha keras untuk memperluas 

kawasan gerakannya sampai menjadi sebuah gerakan Internasional. Seruan 

Ikhwanul Muslimin adalah kembali kepada Islam sebagaimana yang terdapat di 

dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah serta mengajak kepada Syari‟at Islam dan 

kehidupan nyata.  

Gerakan ini semakin meluas ke negara-negara Arab. Ikhwanul Muslimin 

berdiri kuat di Suriah, Palestina, Yordania, Libanon, Irak, Yaman dan lain-lain. 

Sampai abad 20 pengikut gerakan ini semakin banyak dari berbagai penjuru 

dunia. Diketahui juga saat ini telah menyebar ke Asia seperti Jepang, Malaysia, 

Indonesia dan lain-lain. Penyebaran Ikhwanul Muslimin ini dilakukan dengan 

sangat rapi, terorganisir, dan sistematis.
2
 Penyebaran gerakan Ikhwanul Muslimin

menggunakan nama yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya tujuan mereka 

1
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yaitu mengajak manusia ke dalam sistem Islam yang kaffah berlandaskan al-

Qur‟an dan al-Sunnah.
3
 

Ikhwanul Muslimin berakar kuat di Mesir hingga mempengaruhi dinamika 

politik. Ikhwanul Muslimin yang memiliki jaringan dan sayap politik yang kuat 

dan besar di Mesir mampu memberikan pengaruh pada perubahan politik di 

Mesir. Ikhwanul Muslimin menjadikan agama sebagai instrumen utama 

pergerakan yang mampu mendominasi politik Mesir pasca revolusi pada tahun 

2011 dan mampu memperoleh dukungan legitimasi dari rakyat Mesir.
4
 Selain itu, 

Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi keagamaan memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap politik luar negeri Mesir karena mampu mempengaruhi politik 

luar negeri Mesir setelah kemenangannya pada pemilu 2011-2012.  

Perannya yang sangat kuat ini mampu menduduki kursi pemerintahan pada 

masa Mohammad Mursi. Mursi yang dilantik pada 30 Juni 2012, merupakan 

presiden kelima Mesir dan presiden sipil pertama yang dipilih melalui pemilihan 

umum secara bebas dan demokratis. Pemilihan Mursi yang didukung oleh 

Ikhwanul Muslimin merupakan babak baru demokratisasi Mesir setelah Husni 

Mubarak digulingkan. Kemenangan Mursi sebagai presiden baru merupakan 

“angin segar” bagi rakyat Mesir yang telah lama di nanti-nantikan. Tugas baru 

setelah pelantikan sudah menanti pemerintahan Mursi yang harus menjawab 

bagaimana kejelasan yang pasti terkait reformasi di Negara itu.  

                                                             
3
Sekilas Tentang Ikhwanul Muslimin, dalam http://sekilas-tentang-ikhwanul-muslimin.html 
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Keadaan seperti ini, tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika Mursi 

akan menjadi presiden pertama pasca-revolusi. Bagi rakyat Mesir, terutama di 

kalangan pembaru, nama Mursi dikenal sangat baik. Sosok Mursi dikenal pernah 

melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Husni Mubarak.
5
 Mursi adalah 

pemimpin Partai Kemerdekaan dan Keadilan yang merupakan sayap politik dari 

Ikhwanul Muslimin. Partai ini juga memenangkan pemilu parlemen dan menyabet 

mayoritas kursi. Dalam kampanyenya, Mursi menyerukan demokrasi dimana 

rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Pengaruh keberadaan Mursi 

juga akan menyetarakan hak-hak perempuan dengan laki-laki.
6
 

Setahun setelah Mursi memimpin Mesir, Mursi di kudeta oleh kelompok 

militer yang mendukung kelompok oposisi. Oposisi memandang politik yang 

dipimpin oleh Mursi tidak sesuai dengan harapan rakyat Mesir dan oposisi. Sudah 

jelas bahwa  politik merupakan “permainan”untuk memperoleh kekuasaan yang 

mutlak. Abdul Fattah al-Sisi yang mengkudeta Mursi karena memiliki posisi 

strategis dipemerintahan Mesir. Militer di Mesir masih memiliki peran yang 

sangat penting di dalam pemerintahan.  

Berangkat dari sinilah awal mula terjadi sebuah kesalahpahaman bagi 

oposisi terhadap Ikhwanul Muslimin. Setelah pemilihan presiden Mursi, Ikhwanul 

Muslimin mengambil alih semua sektor pemerintahan dan menduduki kursi 

parlemen. Kelompok Ikhwanul Muslimin tidak melibatkan dan memasukkan 

orang-orang revolusioner yang pernah menjabat pada rezim Mubarak.
7
 Kondisi 

                                                             
5
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yang seperti itu harusnya Ikhwanul Muslimin mampu berbagi kekuasaan (koalisi) 

dengan kekuatan-kekuatan revolusioner lainnya. Apalagi kelompok-kelompok 

rezim Husni Mubarak yang masih sangat kuat di Mesir, yang diwakili oleh 

kelompok militer, kepolisian, aparat hukum, media, dan juga lembaga keagamaan 

seperti Al-Azhar. Semua lembaga tersebut belum terjadi reformasi sejak 

pejabatnya dipilih pada kepemimpinan Mubarak. Seperti Ahmad Syafik 

merupakan salah satu pesaing kuat Mursi dalam pemilu presiden.  

Pada saat Mursi dan Ikhwanul Muslimin menawarkan dialog dan berbagi 

kekuasaan, namun kelompok oposisi menolaknya. Mereka menilai bahwa tawaran 

Mursi sudah terlambat, apalagi pada saat itu posisi Mursi sebagai presiden dan 

Ikhwanul Muslimin sudah terdesak dari kursi pemerintahan. Pada akhirnya 

kelompok oposisi yang dipimpin Abdul Fattah Al-Sisi mengkudeta Mursi yang 

berkoalisi dengan militer, kepolisian, dan orang-orang sisa rezim Mubarak di 

lembaga-lembaga tinggi negara yang dulu mereka lawan.  

Aparat keamanan dan hukum sengaja melakukan pembiaran pada aksi-aksi 

demonstrasi yang menentang Mursi dan Ikhwanul Muslimin. Pemerintahan Mursi 

terus-menerus digoncang demonstrasi dan tindak kriminal. Buntut dari semua 

peristiwa itu adalah terjadinya polarisasi rakyat Mesir. Puncak demonstrasi besar-

besaran pada 30 Juni 2013 tepat setahun Mesir dipimpin oleh Mursi yang dilantik 

pada 2012. Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi yang didukung kelompok oposisi 

setelah empat hari kemudian mengumumkan pelengseran presiden dan Ikhwanul 

Muslimin dengan alasan penyelamatan bangsa dan negara dari perpecahan.  
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Pelengseran Mursi kemudian diikuti dengan keputusan sistem peradilan 

Mesir yang didukung oleh Al-Sisi, bahwa Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi 

terlarang dan jelas merupakan pukulan telak bagi partai Islam dan demokrasi. 

Mesir dikuasai kembali oleh militer. Hal ini menuai banyak protes dari semua 

kalangan yang tidak dapat menerima kudeta Mursi yang dilakukan oleh kelompok 

oposisi yang didukung oleh militer. 
8
 

Setelah kudeta yang dilakukan oleh militer, Ketua Mahkamah Konstitusi 

Mesir Adly Mansour, dilantik menjadi presiden Mesir sementara yang ditunjuk 

oleh Al-Sisi setelah Muhammad Mursi digulingkan. Adly Mansour dilantik di 

bawah rencana transisi yang telah dirancang oleh militer. Sebagai seorang 

pemimpin sementara, dalam menjalankan tugan negara Adly Mansour dibantu 

oleh sebuah dewan pemerintahan sementara dan sebuah pemerintahan yang 

dikelola oleh teknokrat, hingga pemilihan presiden baru dilaksanakan. Pelantikan 

Adly Mansour merupakan puncak dari “revolusi kedua” Mesir yang 

menggulingkan Muhammad Mursi yang didukung oleh Ikhwanul Muslimin.
9
 

Pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Adly Mansour melakukan 

amandemen konstitusi untuk merancang perubahan dalam aturan pemilu parlemen 

dan presiden yang baru. Pemilu dilakukan pada tahun 2014 yang diselenggarakan 

tiga hari oleh pemerintah Mesir. Hasil dari pemilu, Abdul Fattah Al-Sisi keluar 

                                                             
8
Ikhwanul Kiram Mashuri, 2014, Kacamata Kuda Ikhwanul Muslimin, Dalam 

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/03/02/n1skpi-kacamata-kuda-ikhwanul-

muslimin (08/04/2015,12:04 WIB). 
9
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sebagai pemenang dalam pilpres Mesir tahun 2014. Pasca kemenangan Al-Sisi, 

rakyat Mesir berunjuk rasa pada Juni 2014 setelah mantan panglima militer itu 

menang telak dalam jajak pendapat yang dianggap pengamat Uni Eropa telah 

„sesuai dengan hukum‟.
10

 

Protes yang dilakukan rakyat Mesir yang mendukung Mursi berlangsung 

di kota-kota seluruh Mesir, beberapa hari setelah Negara itu memilih mantan 

kepala militer Abdul Fattah al-Sisi sebagai presiden dalam pemungutan suara 

selama 3 hari. Para demonstran yang turun ke jalan di Ibukota Kairo, Bani Suef 

dan Fayoum, memegang spanduk dengan mengibarkan foto-foto presiden 

terguling Mohammad Mursi dan menyanyikan slogan-slogan menentang presiden 

terpilih.
11

 Terlepas dari kemenangan Al-Sisi, pemungutan suara itu dipandang 

sebagai pukulan bagi pembentukan militer, karena jumlah pemilih yang rendah. 

Pemantau Demokrasi Internasional AS mengatakan bahwa “lingkungan politik 

represif Mesir membuat pemilihan presiden benar-benar demokratis, sangat 

mustahil”.Mursi dari Ikhwanul Muslimin, dimasukkan dalam daftar hitam oleh 

otoritas militer sebagai organisasi teroris, yang menyerukan untuk memboikot 

pemilu.
12

 

 

 

                                                             
10

 Ibid., 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam latar belakang diatas, Ikhwanul Muslimin mersepon pemerintahan 

Mesir terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer, penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana Respo Ikhwanul Muslimin Terhadap 

Pemerintahan Mesir Pasca Kudeta Mohammad Mursi?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dikemukakan adalah untuk mengetahui respon 

Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintahan Mesir pasca kudeta Mohammad 

Mursi. Pemerintahan pada masa Adly Mansour dan pemerintahan pada masa 

Abdul Fattah Al-Sisi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru 

mengenai respon organisasi Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintah Mesir pasca  

kudeta Mursi yang dilakukan oleh militer.  

1.4.2 Manfaat Praktis   

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengetahuan pada  

pembaca mengenai respon organisasi Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintah 

Mesir setelah terjadinya kudeta militer terhadap Mursi.  
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1.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan ini akan menyertakan beberapa sumber literatur dari 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian terkait dengan respon 

Ikhwanul Muslimin pasca kudeta militer terhadap Mursi di Mesir. Pertama, 

peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang disusun oleh Mukhtar Hadi yang 

berjudul Fundamentalisme Islam: Studi Hermeneutika Gerakan Ikhwanul 

Muslimin.
13

Pada kasus ini menunjukkan bahwa gerakan fundamentalisme Islam 

muncul bukan karena faktor-faktor normatif keagamaan semata, tetapi juga 

berkaitan dengan faktor-faktor sosial-politik yang ada. Fakta yang dapat 

disimpulkan terkait dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Pertama, gerakan 

Ikhwanul Muslimin lahir sebagai alat perjuangan untuk membangun dan 

meneguhkan rasa identitas dan harga diri karena pengaruh dari budaya lain. 

Kedua Ikhwanul Muslimin sebagai reaksi terhadap moralitas masyarakat modern 

yang cenderung menggunakan acuan yang bersifat subyektif dan normatif. 

Penelitian ini menggunakan metode: Hermeneutika oleh Hans George Gadamer.  

Penulis menggunakan penelitian dari Mukhtar Hadi yang berjudul 

Fundamentalisme Islam: Studi Hermeneutika Gerakan Ikhwanul Muslimin karena 

memiliki kesamaan yaitu Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam yang 

juga masuk keranah politik yang bertujuan untuk memperbaiki Mesir. Namun, 

yang membedakan penelitian dari Mukhtar Hadi dengan penelitian penulis adalah 

hanya memfokuskan pada tindakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin 

setelah kudeta yang dilakukan militer di Mesir.  

                                                             
13

MukhtarHadi, Fundamentalisme Islam: Studi Hemeneutika Gerakan Ikhwanul Muslimin, Skripsi 

dalam http://etd.repository.ugm.ac.id (14/04/2015, 13.20 WIB). 

http://etd.repository.ugm.ac.id/
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Kedua, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang disusun oleh Adhi 

Cahya Fahadayna yang berjudul Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Politik 

Luar Negeri Mesir dalam Konflik Israel-Palestina.
14

 Dalam kasus ini menjelaskan 

tentang pengaruh Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi keagamaan yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap politik luar negeri Mesir setelah 

kemenangannya pada pemilu 2011-2012. Dengan menggunakan isu konflik 

Israel-Palestina yang sangat identik dengan kepentingan keagamaan, Ikhwanul 

Muslimin mampu memberikan pengaruh pada perubahan politik luar negeri 

Mesir, utamanya setelah kemenangannya dalam pemilu 2011-2012. Ikhwanul 

Muslimin dengan menjadikan agama sebagai instrument utama, pergerakannya 

mampu mendominasi politik Mesir pasca revolusi dan mampu memperoleh 

dukungan legitimasi dari rakyat Mesir. Pada Masa pemerintahan Mursi, Ikhwanul 

Muslimin diberi kepercayaan oleh Mursi untuk menduduki kursi parlemen dan 

tidak berbagi dengan partai oposisi. 

Penulis memilih penelitian dari Adhi Cahya Fahadayna karena memiliki 

persamaan dimana Ikhwanul Muslimin menjadikan agama sebagai instrumen 

utama dalam politik Mesir yang memiliki pengaruh cukup besar. Perbedaan 

penelitian Adhi Cahya Fahadayna dengan penulis adalah penulis lebih 

memfokuskanrespon yang dilakukanIkhwanul Muslimin di Mesir. 

Ketiga, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang disusun oleh 

Muhammad Fajril Amini yang berjudul Peran Ikhwanul Muslimin Dalam 

                                                             
14

AdhiCahyaFahadayna, Op. Cit. 
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Membangun Politik Luar Negeri Mesir Pasca Revolusi 2011-Tahun 2012.
15

 

Dalam kasus ini menjelaskan bahwa, tindakan politik luar negeri Mubarak yang 

tunduk pada kepentingan barat di Timur Tengah mulai diubah oleh Mursi. Mursi 

memulai kunjungan resmi kenegaraanya di Arab Saudi, Ethiopia, Cina dan Iran. 

Berdasarkan hasil-hasil temuan dalam memaparkan peran IM dalam membangun 

politik luar negeri Mesir adalah : IM merupakan organisasi Islam Sunni yang 

memiliki akar kuat dalam masyarakat Mesir dan memiliki basis diberbagai negara 

di Timur Tengah. Independensi politik luar negeri Mesir terbelenggu oleh 

perjanjian Camp David 1978 dan Perjanjian damai Israel-Mesir 1979. Pasca 

revolusi 2011 IM Mesir mendominai politik domestik Mesir dan memegang peran 

penting dalam pembuatan keputusan luar negeri. Mursi mengambil langkah aktif 

untuk memperkuat hubungan Mesir dengan lingkaran afiliasi: Arab, Afrika dan 

Islam. Mursi berupaya untuk terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan AS 

dengan membuka investasi pada dunia internasional terutama Cina. Penelitian ini 

menggunakan Teori Peran (role theory) untuk menjelaskan peran kelompok IM 

dalam membangun politik luar negeri Mesir. 

Penulis memilih penelitian dari Muhammad Fajril Amini karena memiliki 

persamaan yaitu peran Ikhwanul Muslimin yang sangat berpengaruh di Mesir 

dalam politik. Organisasi Islam yang memiliki anggota sangat banyak di Timur 

Tenggah. Perbedaan penelitian dari Muhammad Fajril Amini dengan penulis 

adalah penulis lebih mengarah pada posisi Ikhwanul Muslimin setelah kudeta 

yang dilakukan oleh militer. 

                                                             
15

Muhammad Fajril Amini, Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Membangun Politik Luar Negeri 

Mesir Pasca Revolusi 2011-Tahun 2012, Skripsi, FISIP, Universitas Riau, 2008, hal. 1. 
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Keempat, penulis menggunakan penelitian yang disusun oleh Hafid Adim 

Pradana yang berjudul Konsistensi Politik Luar Negeri Mesir Terhadap Amerika 

Serikat di Era Mohammad Mursi.
16

 Penelitian ini berupaya menjelaskan faktor 

penyebab konsistensi politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat di era 

Mohammad Mursi. Pasca terpilihnya Mursi yang disokong oleh Ikhwanul 

Muslimin sebagai presiden Mesir, banyak pihak memperkirakan bahwa politik 

luar negeri Mesir akan mengalami perubahan besar, terutama pada AS. Ini tidak 

dapat dilepaskan dari sikap IM yang secara ideologi bertentangan dengan Barat. 

Akan tetapi, politik luar negeri Mesir terhadap AS ternyata masih konsisten 

sebagaimana masa Presiden Husni Mubarak. Penelitian ini menggunakan teori 

politik luar negeri yang dirumuskan oleh Willian Coplin dan Richard Snyder. 

Penulis memilih penelitian dari Hafid Adim Pradana karenaIkhwanul Muslimin 

sangat berpegang teguh terhadap ideologinya yang bertentangan dengan barat. 

Perbedaan adalah penulis lebih berfokus pada respon dari masyarakat yang tidak 

mendukung digulingkannya Mursi sebagai presiden Mesir.  

Kelima, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang disusun oleh M. 

Afdaluddin Effendy yang berjudul Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin 

dalam Melawan Rezim Husni Mubarak Tahun 2011.
17

 Dimana skripsi ini 

menjelaskan stretegi Ikhwanul Muslimin yang moderat yaitu sebagai gerakan neo 

revivalisme Islam yang mampu menarik perhatian masyarakat Mesir dan 

memperkuat pengaruh dari Ikhwanul Muslimin itu sendiri karena selain 

                                                             
16

Hafid Adim Pradana (12/339936/PSP/04460), 2014, Konsistensi Politik Luar Negeri Mesir 

Terhadap Amerika Serikat Di Era Mohammad Mursi, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 

Universitas Gajah Mada.  
17

M. Afdaluddin Effendy (08260036), 2013, Gerakan Sosial Politik Ikhwanul Muslimin dalam 

Melawan Rezim Husni Mubarak Tahun 2011, Skripsi, FISIP, UMM. 
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berdakwah, organisasi Ikhwanul Muslimin mampu mengakomodir aspek lain 

yang dibutuhkan masyarakat Mesir pada masa itu. Penelitian ini menggunakan 

teori gerakan sosial, gerakan sosial baru, neo revivalisme Islam, dan teori 

mobilisasi sumber daya. Persamaan penelitian ini adalah melihat Ikhwanul 

Muslimin sebagai gerakan sosial. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti 

yang dilakukan M. Effendi mengguankan teori neo revivalisme.  

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Metodelogi HasilPenelitian 

Mukhtar 

Hadi 

Fundamentalism

e  Islam: Studi 

Hermeneutika 

Gerakan 

Ikhwanul 

Muslimin 

Metode 

Hermeneutika 

oleh Hans 

George 

Gadamer 

Faktor fundamentalisme 

Islam muncul bukan karena 

faktor normatife keagamaan 

saja, tetapi berkaitan juga 

dengan faktor sosial-politik. 

Membahas juga fakta yang 

disimpulkan terkait dengan 

gerakan Ikhwanul Muslimin. 

Adhi Cahya 

Fahadyna 

Pengaruh 

Ikhwanul 

Muslimin 

terhadap Politik 

Luar Negeri 

Mesir dalam 

Konflik Israel-

Palestina 

New religious 

movement 

Membahas tentang Ikhwanul 

Muslimin mampu 

memberikan pengaruh pada 

perubahan politik luar negeri 

Mesir, utamanya setelah 

kemenangannya dalam 

pemilu 2011-2012. Ikhwanul 

Muslimin dengan 

menjadikan agama sebagai 

instrumen utama 

pergerakannya mampu 

mendominasi politik Mesir 

pasca revolusi dan mampu 

memperoleh dukungan 

legitimasi dari rakyat Mesir. 
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Muhammad 

Fajril Amini 

Peran Ikhwanul 

Muslimin 

Dalam 

Membangun 

Politik Luar 

Negeri Mesir 

Pasca Revolusi 

Tahun 2011-

2012 

Teori Peran 

(role theory) 

Menjelaskan bahwa, 

tindakan politik luar negeri 

Mubarak yang tunduk pada 

kepentingan barat di Timur 

Tengah mulai diubah oleh 

Mursi. Mursi memulai 

kunjungan resmi 

kenegaraanya di Arab Saudi, 

Ethiopia, Cinadan Iran. 

Berdasarkan hasil-hasil 

temuan, memaparkan peran 

IM dalam membangun 

politik luar negeri Mesir 

adalah: IM merupakan 

Organisasi Islam Suni yang 

memiliki akar kuat dalam 

masyarakat Mesir dan 

memiliki basis diberbagai 

negara di Timur Tengah. 

Hafid Adim 

Pradana 

Konsistensi 

Politik Luar 

Negeri Mesir 

Terhadap 

Amerika Serikat 

Di Era 

Mohammad 

Mursi 

Teori Politik 

Luar Negeri 

oleh William 

Coplin dan 

Richard 

Snyder 

Menjelaskan konsistensi 

politik luar negeri Mesir 

terhadap Amerika Serikat di 

era Mohammad Mursi. 

Pasca terpilihnya Mursi 

yang disokong oleh 

Ikhwanul Muslimin sebagai 

presiden Mesir, banyak 

pihak memperkirakan bahwa 

politik luar negeri Mesir 

akan mengalami perubahan 

besar, terutama pada AS. Ini 

tidak dapat dilepaskan dari 

sikap IM yang secara 

ideology bertentangan 

dengan Barat. Namun 

ternyata dari terpilihnya 

Mursi tidak ada perubahan 

politik luar negeri Mesir 

terhadap Amerika Serikat. 

M. 

Afdaluddin 

Effendy 

Gerakan Sosial 

Politik Ikhwanul 

Muslimin dalam 

Melawan Rezim 

Husni Mubarak 

Tahun 2011 

Teori Gerakan 

Sosial 

Gerakan 

Sosial Baru 

Neo 

Revivalisme 

Islam 

Strategi IM yang moderat 

yaitu gerakan neo 

revivalisme Islam mampu 

menarik perhatian 

masyarakat Mesir dan 

memperkuat pengaruh dari 

IM itu sendiri karena 
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Mobilisasi 

Sumber Daya 

berdakwah, organisasi Im 

mampu mengakomodir 

aspek lain yan dibutuhkan 

masyarakat Mesir pada masa 

itu. 

Susan 

Santofani 

Putri  

Respon 

Ikhwanul 

Muslimin Pasca 

Kudeta 

Mohammad 

Mursi di Mesir 

Gerakan 

Sosial  

Sebagai gerakan sosial 

Ikhwanul Muslimin mampu 

menggerakan masa untuk 

merespon pemerintahan 

pasca kudeta Mursi karena 

menganggap bahwa Mursi 

masih menjadi presiden 

Mesir yang sah dari 

pemilihan umum.  

 

1.6 Kerangka Teori dan Konsep 

1.6.1 Gerakan Sosial Lama 

Pengertian gerakan sosial, menurut Lorenz Von Stein, tidak lagi terbatas 

dengan gerakan buruh pada abad ke-19, atau gerakan petani, sebab aktor dari 

gerakan sosial di abad ke-20 telah berubah semua. Perubahan ini membawa 

pergeseran makna mengenai gerakan sosial itu sendiri. Perubahan yang terjadi 

dari pengertian gerakan sosial adalah adanya pluralisasi dan melepaskan diri dari 

kerangka historis dan digunakan untuk menyebutkan beragam fenomena perilaku 

kolektif: mulai dari praktek agama hingga gerakan protes, termasuk revolusi yang 

terorganisir.
18

 

Namun menurut Sztomka, telah memberikan batasan yang tegas mengenai 

pengertian dari gerakan sosial tersebut. Sztomka mengatakan bahwa rumusan 

mengenai pengertian gerakan sosial haruslah terdiri dari unsur-unsur sebagai 

berikut: (1) kolektivitas orang bertindak bersama; (2) tujuan bersama tindakannya 

                                                             
18

Imam Bonjol Juhari, Gerakan Sosial Islam Lokal Madura, 2014, desertasi, dalam 

http://digilib.uinsby.ac.id/1213/4/Bab%201.pdf (07/11/2016, 02:16WIB). 

http://digilib.uinsby.ac.id/1213/4/Bab%201.pdf
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adalah perubahan tertentu dalam masyarakat yang ditetapkan pertisipan menurut 

cara yang sama; (3) kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya 

dari pada organisasi formal; (4) tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang 

relatif tinggi namun terlembaga dan bentuknya tidak konvensional.
19

 

Menurut Tourine, gerakan sosial merupakan interaksi yang berorientasi 

normatif antara lawan atau saingan beserta penafsiran yang merupakan sarat 

konflik dengan bermodalkan masyarakat yang berlawanan dari sebuah medan 

budaya bersama. Rumusan gerakan sosial Tourine ini tidak luput dari model 

identitas murni yang dikembankannya. Namun, model identitas diri ini 

mengandung bahaya, terutama pada bangkitnya kelompok-kelompok komunal, 

sekterian, etnis, dan fundamentalis dalam kerangka pencarian identitas, otonomi 

dan pengakuan. Model seperti ini berbahaya karena ruang kajian mengenai 

gerakan sosial akan terjebak menjadi studi yang mempelajari kelompok tertentu 

dan organisasi rahasia.
20

 

Tindakan dari gerakan sosial itu sendiri adalah menggalang kekuatan 

bersama untuk mencapai tujuan melawan para elit, pemegang otoritas ataupun 

pihak-pihak yang lainnya. Perlawan yang dilakukan ini berubah menjadi sebuah 

gerakan sosial ketika didukung oleh suatu jaringan dan membentuk aliansi dengan 

para tokoh yang berpengaruh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam 

suatu Negara, kelompok atau semacamnya bergerak bersama-sama untuk 

melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit 

                                                             
19

Sztomka, Piort. 2004, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 325. 
20

Touraine, A., “Sosial Movement and Social Change” dalam Orlando Fals Bonda (ed.) The 

Challenge of Social Change. (London: Sage 1985), hal. 31-32. 
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politik, apabila sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh masyarakat. Gerakan sosial ini menjadi respon karena ketidakpuasan 

masyarakat terhadap pemerintah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh 

publik. Respon ini muncul karena adanya rasa ketidak adilan. Dimana dalam 

pergerakan sosial mellibatkan anggota, lawan, dan rakyat secara luas.
21

 

Perubahan sosial akan terwujud apabila sebuah gerakan sosial sebagai 

aktor utama yang berperan sebagai agen transformasi maupun 

mengaktualisasikan, merealisasikan dan mempresertasikan serangkaian gagasan, 

keyakinan dan tujuan demi mencapai perubahan situasi dan kondisi infrastruktur 

atau suprastruktur yang diharapkan oleh gerakan sosial tersebut. Gerakan sosial 

berperan sebagai agen perubahan karena didukung oleh kapasitas personal 

individu yang tergabung kedalam gerakan tersebut, dalam  kapasitas, kemampuan, 

kebutuhan, sikap dan kecenderungan potensialnya dalam melakukan berbagai 

jenis tindakan dalam pencapaian perubahan sosial yang dibangun.
22

 

Tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial Ikhwanul Muslimin di Mesir 

yaitu; dengan memboikot pemilihan umum yang diselenggarakan tahun 2014,  

setelah Mursi turun dari kursi pemerintahan, dan kalangan Ikhwanul Muslimin 

menolak pemerintahan sementara Adly Mansour dibentuk oleh militer maupun 

pemerintahan yang sah dipimpin oleh Abdul Fattah al-Sisi sebagai pemenangnya 

dan menjadi presiden  Mesir mulai tahun 2014. 

                                                             
21

 Ide-ide Dalam Teori Gerakan Sosial, 2014, dalam http://www.porosilmu.com/2014/12/ide-ide-

dalam-teori-gerakan-sosial.html  (15/02/2017, 12:45WIB).  
22

 Rizal A. Hidayat, Gerakan Sosial Sebagai Agen Perubahan Sosial, Januari 2007, Vol. 4 No. 1, 

Forum Ilmiah Indonusa, hal. 21-22.   

http://www.porosilmu.com/2014/12/ide-ide-dalam-teori-gerakan-sosial.html
http://www.porosilmu.com/2014/12/ide-ide-dalam-teori-gerakan-sosial.html
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Metode/Tipe Penelitian  

Berdasarkan dari kajian yang diambil penulis, maka penulis menggunakan 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek secara tepat. Dimana teknik ini 

digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana respon Ikhwanul Muslimin pasca 

kudeta Mursi di Mesir. 

1.7.2 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang dilakukan penulis adalah induksionis dalam 

penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan posisi politik Ikhwanul 

Muslimin pasca kudeta Mursi di Mesir, sebagai fakta yang dikumpulkan hingga 

menjadi suatu kesimpulan yang konkrit.  

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan sumber data berupa sumber pustaka dan referensi lain 

seperti: buku, jurnal, berita, laporan penelitian berupa skripsi atau tesis, dan 

sumber-sumber lain dari internet. Hasil dari data-data yang terkumpul oleh 

penulis kemudian dikelola dan menjadi bahan analisa kasus sehingga dapat 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

1.7.4 Ruang Lingkup 

Penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sehingga hanya 

berfokus pada satu kasus yang diteliti. Ruang lingkup ini diperlukan agar 

membantu peneliti bisa fokus pada satu bahasan dan tidak keluar dari jalur 

pembahasan yang dibahasnya. 
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a.  Batasan Materi 

Penulis membatasi ruang lingkup materi penelitian sehingga hanya berfokus 

pada satu kasus yang diteliti yaitu, respon Ikhwanul Muslimin terhadap 

pemerintahan Adly Mansour dan pemerintahan Abdul Fattah Al-sisi pasca kudeta 

Mohammad Mursi di Mesir. 

b.  Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan untuk meneliti kasus ini adalah Juni tahun 

2012 sampai tahun 2015, karena pada Juni 2012 proses Mursi terpilih sebagai 

presiden Mesir, dan Juli 2013 Mursi dikudeta Militer. 8 Juni 2014 terpilihnya Al-

Sisi sebagai presiden baru Mesir dan tahun 2015 merupakan satu tahun 

kepemimpinan Al-Sisi di Mesir. 

 

1.8 Argumen Pokok 

Peristiwa kudeta militer yang terjadi di Mesir untuk menurunkan 

Muhammad Mursi, menuai respon dari Ikhwanul Muslimin. Respon pada masa 

pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Adly Mansour, yaitu: pemerintahan 

Adly Mansour, penolakan terhadap pemerintahan transisi, boikot terhadap pemilu 

2014. Respon masa pemerintahan Abdul Fattah Al-Sisi, yaitu: pemerintahan Al-

Sisi, penolakan pemerintahan Abdul Fattah al-Sisi, penolakan terhadap klaim 

sebagai gerakan teroris. 

1.9 Sistematika Penulisan 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan Penelitian 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.5. Penelitian Terdahulu 

1.6. Kerangka Teori dan Konsep 

1.6.1. Gerakan Sosial 

1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1. Metode / Tipe Penelitian 

1.7.2. Teknik Analisa Data 

1.7.3. Teknik Pengumpulan 

Data 

1.7.4. Ruang Lingkup 

a. Batasan Materi 

b. Batasan waktu 

1.8. Argumen Pokok 

1.9. Sistematika Penulisan 

 

BAB II 

IKHWANUL 

MUSLIMIN MESIR 

dan KUDETA MURSI 

2.1.Sejarah Ikhwanul Muslimin  

Mesir 

2.1.1. Dinamika Ikhwanul 

Muslimin Masa Gamal Abdul 

Nasser dan Anwar Sadat 

2.1.2. Posisi Ikhwanul 

Muslimin dalam Revolusi Mesir 

2011 

 2.2. Terpilihnya Presiden Mursi  

 2.3. Penyebab Terjadinya Kudeta 

 2.4. Kudeta Militer Terhadap Mursi 

 

BAB III 

RESPON TERHADAP 

PEMERINTAHAN 

TRANSISI ADLY 

MANSOUR 

3.1.Pemerintahan Adly Mansour 

3.2. Penolakan Terhadap 

Pemerintahan Transisi 

3.3. Boikot Terhadap Pemilu 2014 

 

BAB IV 

RESPON TERHADAP 

PEMERINTAHAN 

ABDUL FATTAH AS-

SISI 

4.1. Pemerintahan Abdul Fattah al-

Sisi 

4.2. Penolakan Pemerintahan Abdul 

Fattah al-Sisi 

4.3. Penolakan Terhadap Klaim 

Sebagai Gerakan Teroris 

 

 

BAB V  

KESIMPULAN 

Kesimpulan dan Saran 

 


