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BAB II 

IKHWANUL MUSLIMIN DAN KUDETA MURSI 

Pada bab ini, penulis menjelaskan awal terbentuknya dan sejarah 

organisasi Islam Ikwanul Muslimin di Mesir. Posisi Ikhwanul Muslimin pada 

peristiwa Revolusi Mesir tahun 2011. Proses terpilihnya Mursi sebagai Presiden 

Mesir, menjelaskan penyebab terjadinya kudeta dan peristiwa kudeta yang di 

lakukan oleh militer tahun 2013 di Mesir.  

2.1 Sejarah Ikhwanul Muslimin Mesir 

Ikhwanul Muslimin (IM) dalam bahasa Arab yaitu Al-Ikhwan Al-

Muslimun atau secara ringkas yaitu Al-Ikhwan, dalam bahasa Melayu yaitu 

saudara se-Muslim atau dalam bahasa Inggris yaitu Muslim Brotherhood, 

merupakan suatu gerakan yang mengajak dan menuntut agar tertegaknya syariat 

Allah.
1
 Ikhwanul Muslimin tersebar di seluruh dunia. Ikhwanul Muslimin

merupakan organisasi Islam yang didirikan atas dasar keinginan untuk 

menyatukan umat Islam di seluruh dunia setelah runtuhnya kekhalifahan Turki 

Utsmani pada tahun 1924.
2

Masyarakat Mesir merangkul kembali Islam setelah runtuhnya 

kekhalifahan dan mengajarkan kembali agama Islam untuk membentengi dari 

budaya Barat yang mulai berkembang di wilayah Mesir, maka Hassan Al-Banna 

mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Organisasi Ikhwanul 

1
Robert S. Leiken & Steve Brooke, “The Moderat Muslim Brotherhood”, Foreign Affairs 

Magazine, April 9, 2007, hal. 45. 
2
El Houdaiby Ibrahim, From Prison to Palace: The Muslim Brotherhood‟s Challenges and 

Response in Post Revolution Egypt, House of Wisdom Center for Strategic Studies, (Egypt: 2013), 

hal. 16. 
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Muslimin pertama kali berdiri di Mesir dan di kembangkan ke negara-negara 

Timur Tengah lainnya.
3
 

Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai salah satu gerakan politik Islam 

yang paling memiliki dalam kebangkitan gerakan Islam di Timur-Tengah dan 

dunia pada Abad ke 20. IM mampu menjadi pionir dalam lahirnya ide pemenyatu 

gerakan agama dengan politik. Hal ini menjadi inspirasi bagi model gerakan 

serupa yang terjadi di Yordania, Palestina, Turki, Aljazair, dan negara Islam 

lainnya.
4
 Gerakan IM mulai menyebarkan ide transnasionalisme Islam dan adanya 

kebangkitan Islam pasca runtuhnya kekhalifahan di Turki. 

Ada beberapa hal yang membuat IM menjadi gerakan transnasional yaitu, 

ideologi IM yang fokus terhadap umat. Ideologi dasar Islam yang diperjuangkan 

IM tidak terbatas oleh kedaulatan negara, karena Islam mampu melewati batasan 

suatu negara. Sebagai eksistensi gerakan Islam transnasional, sampai pada abad-

20an IM berada dan berkembang di 70 negara, mulai dari kawasan Eropa, Timur 

Tengah, Asia hingga Amerika Serikat dan Kanada. Meskipun nama-nama IM 

disetiap negara berbeda-beda. Gerakan IM secara internasional dikendalikan oleh 

Mursyid „Am (pemimpin umum) IM.
5
 

Jama‟ah Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) adalah gerakan Islam 

Suni. Ikhwanul Muslimin didirikan sebagai solusi atas kemunduran Islam yang 

                                                             
3
 Abd al-Monein Said Aly and Manfred W. Wenner, Modern Islamic Reform Movements: The 

Brotherhood in Contemporary Egypt, Middle East Journal, Vol. 36, No. 3(Summer, 1982), hal. 

348. 
4
Adhe Nuansa Wibisono, Pejuang Politik Al-Ikhwan Al-Muslimin dalam Melawan Rezim 

Otoritarianisme di Mesir Pada Era Gamal Abdul Nasser sampai Hosni Mubarak (1957-2011), 

(Skripsi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011), hal. 11.  
5
Munson Ziad, Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Moslem 

Brotherhood, the Sociological Quarterly, Vol. 42 No.4, Department of Sociology, Harvard 

University, 2011, hal. 41. 
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terpecah dan semakin jauh dari nilai-nilai kehidupan Islam. Runtuhnya 

kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 merupakan puncak dari kemunduran 

umat Islam. Terjadinya krisis keyakinan, ideologi, ekonomi, perpecahan diberbagi 

negara muslim, bahkan penjajahan dan pendudukan Barat di wilayah muslim 

semakin melemahkan dan membuat umat Islam tidak bisa berdaya pada masa itu. 

Hal-hal inilah yang kemudian membuat Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul 

Muslimin agar dapat mengobarkan persatuan umat Islam dan menjadikan nilai-

nilai dan hukum Islam kembali menjadi dasar dari seluruh aspek kehidupan.
6
 

Kondisi kemunduran Islam dan keadaan Mesir yang sudah menjauhkan 

nilai Islam dari kehidupan menjadi salah satu tujuan utama Al-Banna mendirikan 

organisasi IM. Pasca perang dunia pertama, Inggris dan Prancis menjadi negara 

yang paling berkuasa di negara muslim. Inggris memiliki kekuasaan di Mesir, 

Sudan, Irak, Palestina, India (sebelum terpisah dengan Pakistan), Malaysia, 

Nigeria dan beberapa wilayah di Afrika. Sedangkan Prancis menguasai wilayah 

jajahan yaitu Suriah, Lebanon, Afrika Utara (Tunisia, Al-Jazair, dan Maroko) 

Mauritania, Sinegal dan beberapa wilayah lainnya. Hukum yang dibuat oleh 

Inggris menggatikan secara utuh hukum Islam yang selama tiga belas abad 

menjadi sumber hukum agama, peradilan, dan perundang-undangan Mesir. 

Pemikiran Barat mulai berkembang dalam semua aspek, baik dalam filsafat, 

moral, politik, ekonomi dan budaya Barat mulai berkuasa sebagai tren 

menggantikan budaya Islam yang sudah berkembang sejak lama.
7
 

                                                             
6
Michael Judy, 2011, The Muslim Brother and the Theat to U.S. National Security-The Movement, 

Global Security Studies, Vol. 2, Issu. 4, hal. 51 
7
Esra Aavsar, The Transformation Of The Political Ideology And The Democracy Discourse Of 

The Muslim Brotherhood In Egypt, (Thesis, Middle East Studies: 2008), hal. 24. 
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Keadaan yang terjadi di Mesir menimbulkan banyak tuntutan dari berbagai 

kalangan masyarakat di seluruh negara Islam untuk mengembalikan lagi 

kekhalifahan Islam yang telah runtuh pada tahun 1924. Perhatian utama dari IM 

berpusat pada dominasi Mesir oleh kekuatan asing yang merubah budaya Islam di 

Mesir, kemiskinan, menurunnya moral masyarakat di Mesir. IM meyakini bahwa 

solusi untuk semua permasalahan ini hanya dengan mengembalikan ajaran agama 

Islam sebagai pedoman utama dalam masyarakat dan untuk membangun 

pemahaman bahwa umat Islam adalah umat yang satu dan harus bersama 

melawan pengaruh buruk dari budaya Barat. 
8
 

Cara-cara Ikhwanul Muslimin berupaya mengarahkan kesempatan dan 

keterbatasan dalam politik Mesir, membuat banyak masyarakat Mesir yang 

mendukung gerakan ini. Secara historis, gerakan ini mendapatkan dukungan dari 

berbagai segmen masyarakat Mesir, baik dari kota maupun desa, meskipun basis 

terpentingnya berada di kalangan kelas kota effendi
9
, kaum borjuis rendahan yang 

merasa ekonominya tidak diuntungkan oleh pemerintahan kolonial Inggris. 

Kebangkitan kelas menengah di Mesir diliput dengan baik oleh sarjana yang 

menjelaskan kebangkitan islamisme dan bentuk lain aktivistas Islam di Mesir 

selama 1980-an dan 1990-an.
10

 Istilah ini mengacu pada orang Mesir yang bekerja 

di negara-negara teluk yang kaya minyak dan mengalami keuntungan ekonomi 

                                                             
8
Zafar Ishaq Ansari, 1961, Contemporary Islam and Nasionalism a Case Study of Egypt, Bril: Die 

Weltdes Islam, New Series, Vol. 7, Issue ¼, hal. 12. http://www.brill.com/die-welt-des-islams 

(03/04/2017, 22:08WIB).  
9
Berasal dari Bahasa Turki berarti „tuan‟ yang berstatus sosial tinggi. Kelas masyarakat ini adalah 

para birokrat yang awalnya muncul dalam pemeritahan Muhammad Ali di awal abad ke-19 untuk 

menjembatani antara petinggi Imperium Turki Usmani dengan masyarakat Mesir kelas bawah. 

Effendi kemudian dilekatkan sebagai kelas menengah atas (awlad al-azwat). 
10

 Ibid., hal. 22-23  

http://www.brill.com/die-welt-des-islams
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yang sangat besar pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan setelah kembali ke Mesir 

menjadi relatif kaya dan religius akibat pengaruh fundamentalisme Islam dari 

wilayah tersebut, khususnya Arab Saudi. 

Menghadapi tantangan keras dari Islamis militan selama 1980-an dan 

1990-an serta tantangan politik dari Ikhwnul Muslimin, kehadirannya diperluas 

dengan cepat dikalangan: profesional, lembaga pendidikan dan media. Pemerintah 

menyediakan segalanya mulai dari pencabutan pajak untuk pembangunan masjid, 

sampai mengadakan jam tambahan untuk program keagamaan di media milik 

negara. Pemerinta protes terhadap sifat Islam dari negara Mesir dan memberikan 

ruang gerak yang lebih leluasa kepada lembaga keagamaan, dipresentasikan 

secara khusus  oleh ulama-ulama di Universitas Al-Azhar. Ketika sarjana kajian 

Islam, Nasr Hamid Abu Zayd, di kenal murtad di awal dan pertengahan 1990-an, 

penuduh pertamanya bukanlah seorang Islamis militan, melainkan penasehat 

rezim tentang Islam dan ketua komite urusan agama NDP (National Democratic 

Party).
11

 

Ikhwanul Muslimin berkembang dari kamp-kamp penjara rezim pada 

1970-an yang telah banyak mengalami trauma. Ikhwanul Muslimin kalah akibat 

dari perjuangan bersenjata yang tidak kenal lelah dengan negara Nasserisme 

(pemerintahan Gamal Nasser) yang baru dibentuk, hampir musnah sebagai 

gerakan terorganisir. Setelah diberikan kekuasaan oleh Anwar Sadat, gerakan ini 

berupaya mengeksploitasi kesempatan yang diberikan kepadanya dengan status 

yang baru, tetapi tidak jelas, sebagai organisasi yang secara hukum dilarang, akan 

                                                             
11

 Ibid., hal. 24. 
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tetapi secara de facto ditoleransi. Ikhwanul Muslimin menutup cabang militannya 

pada 1969 secara formal, ketika Hassan al-Hudaibi, pengganti al-Banna sebagai 

Pengarah Umum gerakan ini, menerbitkan Du‟ah, la Qudah ([Kami ini] 

Penceramah, bukan Hakim), yang merupakan sebuah upaya untuk menjauhkan 

Ikwanul Muslimin dari ide militan Sayyit Qutb. 
12

 

Ikhwanul Muslimin kembali bangkit pada 1970-an yang dikaitkan kembali 

dengan gagasan-gagasan dasar dari Hassan al-Banna. Kehati-hatiannya pada masa 

itu diiringi dengan pendidikan, dakwah, dan sosial dari aktivitas gerakan ini yang 

memuluskan jalan untuk mengislamkan masyarakat yang digagas oleh al-Banna. 

Namun, Ikhwanul Muslimin tidak hanya bertindak sebagai gerakan penceramah, 

guru, dan pekerja sosial (meskipun aktivitasnya itu). Bahkan, dari sikap yang hati-

hati, kepemimpinan gerakan yang berasal dari „generasi penjara‟ melihat 

keuntungan dari aktivitas pemilihan umum yang memungkinkan gerakan ini 

mengiklankan kehadirannya di masyarakat dan mengungkapkan pesan reformasi 

tanpa bersitegang secara langsung dengan rezim.
13

 

Pada awal tahun 1980-an, gerakan IM mengidentifikasi dua kesempatan 

khusus untuk aktivitas politik: pemilu untuk kelompok dan asosiasi profesional; 

dan pemilihan parlemen (Majelis Rakyat). Pertengahan 1980-an hingga awal 

1990-an “Tren Islam” yang berafiliasi pada IM, meraih kemenagan di hampir 

semua kelompokdan asosiasi profesional, termasuk asosiasi dokter, pakar kimia, 

insinyur, wartawan, dan pengacara. Gerakan IM mampu meraih kenyataan bahwa 

tidak hanya mencakup kalangan profesional yang bekerja, tetapi juga sarjana yang 

                                                             
12

 Ibid., hal. 25. 
13

 Ibid. 
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menganggur, yang menyediakan peraturan siap untuk IM karena pesan-pesan 

utuhnya untuk reformasi politik, sosial, dan ekonomi yang berasal dari Islam.  

Dalam aktivitas parlemen, gerakan IM telah ikut berpartisipasi dalam 

setiap pemilu sejak tahun 1984, kecuali pada tahun 1990, masa ketika gerakan IM 

dan kelompok oposisi lainnya memboikot pemilu sebagai aksi protes terhadap 

pemerintahan yang mengubah sistem pemilu. Sebelumnya, gerakan IM ini 

berkoalisi dengan partai-partai yang sah (Wafd [partai liberal Mesir] pada 1984 

dan Partai Buruh pada 1987); namun sejak tahun 1995, kandidat-kandidatnya 

berjuang secara independen.
14

 

Puncak dari aktivitas pemilihan umumgerakan IM adalah dalam pemilu 

parlemen 2005.
15

 Kombinasi tekanan internasional dan internal telah menjamin 

pemilu pada putaran awal yang dilakukan secara bebas dan adil. IM telah 

menargetkan akan memenangkan 88 kursi, sekitar 20 persen dari 454 suara yang 

mencakup dewan perwakilan rendah (lower house) dari parlemen Mesir. 

Meskipun tidak mendekati  dominasi NDP, IM dapat menunjukan bahwa 

gerakannya konsisten dengan strategi yang dilakukan secara bertahap dalam 

jangka panjang dengan memasang kandidat di 160 kursi. Tetapi jarak antara IM 

dengan partai oposisi lainnya yang secara total menang dan menduduki hanya 9 

kursi. Dominasi NDP melebihkan-lebihkan bahwa kenyataannya kandidat 

resminya hanya unggul 145 kursi, sementara 166 orang yang terpilih sebagai 

                                                             
14

 Ibid., hal. 26. 
15

Pemilu setelah jatuhnya rezim Mubarak akan diselenggarakan secara beruntun mulai dari 

November 2011 hingga Januari 2012. Belum terlihat apakah Ikhwanul Muslimin di Mesir akan 

memenangkan suara secara dominan seperti yang diperkirakan belakangan ini, seperti Patai 

Islamis Ennahda di Tunisia yang mengungguli 40 persen total suara dalam pemilu Oktober 2011.  
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kandidat „independen‟ bergabung kembali dengan NDP, yang menunjukan 

kekuatannya.  

Kesuksesan tersebut mendorong IM untuk memperluas srategi 

kandidatnya untuk mengikuti pemilu dewan kotapraja, dewan Syura, organisasi 

buruh, dan bahkan dewan pengurus klub sosial di Kairo. Namun, kesuksesan ini 

menimbulkan respon dari rezim Mubarak. Setelah pemilu 2005, ratusan anggota 

IM di tangkap. Selama periode ini rezim Mubarak juga mengklaim bahwa IM 

mempersiapkan kekuatan militer dan Mubarak menggambarkan bahwa IM 

merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Kehati-hatian IM dalam 

bergerak agar tidak terjadi demosntrasi meluap-luap meskipun IM dapat 

menempatkan banyak orang dijalan.
16

 

 

2.1.1. Dinamika Ikhwanul Muslimin Masa Gamal Abdul Nasser dan 

Anwar Sadat 

 Pada tahun 1952, kudeta militer terjadi di Mesir dan dikenal dengan 

sebutan Revolusi 1952. Revolusi ini terjadi di bawah kepemimpinan Gamal Abdul 

Nasser untuk merubah dan memperbaiki kondisi di Mesir. Gamal Nasser 

membentuk kelompok yang bernama Dhubbath Al-Ahrar (Dewan Jenderal). 

Dewan Jendral dibentuk dengan maksud untuk mengusai Mesir dan menurunkan 

Raja Farouk yang dikudeta oleh militer. Raja Farouk memimpin pemerintahan 
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 Ibid., hal. 27. 
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Mesir dari tahun 1936-1952.
17

 Pada Juni 1953, Jenderal Muhammad Naguib 

menjadi presiden Mesir pertama sampai tahun 1954. 

 Pada masa pemerintahan Naguib mengeluarkan kebijakan yang kurang 

popular. Pada bulan Desember 1952, Naguib menyatakan bahwa Konstitusi Mesir 

1923 sudah tidak berlaku. Pada Januari 1953, Naguib menyatakan semua partai 

politik di Mesir dilarang. Pada Juni 1953, Naguib menghapuskan system monarki 

di Mesir. Naguib mendeklarasikan Mesir sebagai negara republik. Nasser yang 

menjabat sebagai deputi perdana menteri dan menteri dalam negeri Mesir pada 

masa Naguib. Februari 1954 Dewan Jendral yang berganti nama menjadi RRC 

(Revolution Command Council), memaksa agar Naguib mengundurkan diri secara 

sukarela dari jabatan presiden Mesir. Tekanan tersebut berakhir pada April 1954 

dan Gamal Abdul Nasser diangkat menjadi presiden Mesir 1956.
18

 

Gamal Abdul Nasser melakukan reformasi politik domestic Mesir dengan 

mengeluarkan konstitusi baru. Nasser juga melakukan reformasi ekonomi Mesir 

dengan menjalankan retribusi tanah, promosi pembangunan industry dan 

perluasan kesejahteraan sosial. Nasser berhasil membangun kembali semangat 

dunia Islam terhadap Israel. Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dan 

Pan-Arabisme, menasionalisasikan  terusan Suez. Pada tahun 1967 Mesir perang 

melawan Israel dan kalah. Kekalahan Mesir atas Israel, Nasser mengundurkan diri 

dari dunia politik, namun rakyat Mesir menolaknya.
19

 

                                                             
17 Titis Dwi Nur Nugroho, Runtuhnya Rezim Hosni Mubarak Tahun 2011, (Skripsi, 2012, 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta). Hal. 6.  
18 Ibid., hal. 9.  
19 Ibid., 
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Dalam pemerintahan Nasser, individu dan kelompok di Mesir diwajibkan 

untuk mendukung mobilisasi massa ke dalam ASU (Arab Socialist Union), jika 

individu atau kelompo tidak mendukung, maka mendapat tekanan dari penguasa 

politik Mesir. Ikhwanul Muslimin menolak untuk mendukung ASU, sehingga IM 

mendapat tekanan dari pemerintah. IM disebut tidak mendukung model rezim 

militer yang diberlakukan di Mesir. IM menjadi sasaran tuduhan usaha 

pembunuhan, yang mengakibatkan anggota IM ditahan dan ditindas oleh 

pemerintah Mesir. Tahun 1966, Nasser bertindak tegas terhadap IM. Nasser 

melarang IM sampai bawah, dan menghukum mati Sayyid Qutb. Pemerintah 

melakukan penangkapan anggota IM lainnya sampai bersembunyi diperasingan. 

Hingga akhir dari pemerintahan Nasser, IM masih menjadi gerakan yang dilarang 

di Mesir.
20

 

Pada tahun 1970, Nasser digantikan oleh Anwar Sadat karena Nasser 

meninggal. Sadat membebaskan para tawanan Ikhwanul Muslimin hingga tahun 

1974. Tujuan dari Sadat membebaskan Ikhwanul Muslimin adalah untuk 

memerangi persaingan politik di Mesir yang berasal dari kelompok yang 

mendukung Nasser. Kebebasan Ikhwanul Muslimin yang diberikan oleh Sadat 

berakhir ketika tahun 1977 Mesir melakukan perundingan dengan Zionis yang 

berkahir pada tahun 1981. Pada September 1981 lebih dari 1500 orang oposan 

ditangkap dan ditahan, termasuk juga anggota Ikhwanul Muslimin.
21

  

 

                                                             
20 Ibid., hal. 13. 
21 M. Sofwan, 2013, Sejarah Tiga Kali Ikhwanul Muslimin Dibubarkan, dalam 

https://www.dakwatuna.com/2013/09/24/39726/sejarah-tiga-kali-ikhwanul-muslimin-

dibubarkan/#axzz4oQnw1CUM  . Diakses (28/07/2017, 01.30 WIB).  

https://www.dakwatuna.com/2013/09/24/39726/sejarah-tiga-kali-ikhwanul-muslimin-dibubarkan/#axzz4oQnw1CUM
https://www.dakwatuna.com/2013/09/24/39726/sejarah-tiga-kali-ikhwanul-muslimin-dibubarkan/#axzz4oQnw1CUM
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2.1.2. Posisi Ikhwanul Muslimin dalam Revolusi Mesir 2011 

Setelah Anwar Sadat meninggal dibunuh dan Mubarak menggatikan posisi Anwar 

Sadat sebagai presiden Mesir pada tahun 1981-2011. Terjadi protes pada 

kekuasaan yang dipimpin oleh Husni Mubarak. Diawali pada tanggal 14 Okober 

1981, ketika Anwar Sadat dibunuh dan tewas. Mesir melalui Majelis Al-Sya‟ab
22

 

dan Majelis Al-Syuura
23

langsung mengangkat Mubarak sebagai presiden Mesir 

yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.
24

 Pemerintahan yang 

dijalankan oleh Mubarak tidak pernah lepas dari isu stabilitas keamanan yang 

menjadi fokus pada masa pemerintahannya.
25

 

 Pada masa pemerintahan Mubarak dominasi militer sangatlah terlihat 

jelas, tidak hanya sektor politik yang dikuasai oleh militer, namun banyak sektor 

umum yang telah dikuasaiyaitu, ekonomi, pariwisata, dan industri. Secara spesifik 

peran dan hak militer semakin meluas khususnya pada sektor politik dan ekonomi 

Mesir, antara lain pengendalian media masa, mobilisasi dukungan terhadap rezim 

melalui partai, pengelolaan Undang-undang Darurat dan pengelolaan infrastruktur 

dan investasi asing di Mesir. Dominasi militer ini memungkinkan adanya 

pengendalian secara menyeluruh pada berbagai sektor di Mesir.
26

.  

 Dalam pemerintahannya, Mubarak menjalin hubungan dengan pihak 

oposisi dengan baik, yaitu Mubarak memberi ruang kepada mereka pihak oposisi 

                                                             
22

Majelis Al-Sya‟ab adalah badan Legislatif Mesir atau yang diartikan sebagai dewan perwakilan 

rakyat. 
23

Majelis Al-Syuura adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berfungsi sebagai lembaga 

yang memperbincngkan suatu masalah serta menetapkan keputusan bersama tentang suatu 

masalah menyangkut kepentingan masyarakat. 
24

Amalia Rizfa , Op. Cit., hal. 3. 
25

Abdul Haris Sahwal, Phenomena of Frozen Democracy in Egypt since 2011-2013, Yogyakarta: 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hal. 6. 
26

Danny Dwiki Indriawan Pattisahusiwa, Pretorianisme Dalam Militer, Studi Kasus: Dominasi 

Militer di Mesir pada Rezim Hosni Mubarak, Skripsi: UPN Veteran Yogyakarta, 2012, hal. 21. 
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agar dapat menyalurkan aspirasinya.Mubarak melakukan hal ini karena 

„Kebangkitan Islam‟ bukanlah kekuatan asing , namun kelanjutan dari gerakan-

gerakan sebelumnya yang berlangsung sangat lama dan melibatkan banyak unsur 

sesuai perkembangan demokrasi dan kapitalisme.
27

 Keleluasaan yang diberikan 

oleh Mubarak kepada IM agar dapat bekerja sama dengan pemerintah, semata-

mata untuk tidak memunculkan kelompok Islam radikal di Mesir yang menentang 

Mubarak, namun pemerintahan Mubarak membatasi gerak IM agar tidak 

menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah. 

Ikhwanul Muslimin memiliki peran sangat besar dalam kejadian 

dilengserkannya Husni Mubarak yang telah memimpin Mesir selama 30 tahun. 

Ikhwanul Muslimin tidak hanya masuk dalam bidang agama, namun masuk dalam 

politik juga. Keberadaan Ikhwanul Muslimin membuat gelisah Husni Mubarak. 

Kegiatan yang dilakukan oleh IM dianggap mengancam kekuasaan Mubarak di 

Mesir. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mubarak untuk 

membendung keompok IM agar tidak masuk dalam politik yang masih dipimpin 

oleh Mubarak.
28

 

 Ikhwanul Muslimin memiliki daya tarik yang kuat di Mesir. Banyak 

kalangan masyarakat Mesir yang mendukung keberadaannya, mulai dari guru 

besar, mahasiswa, dokter, hingga kaum professional lainnya. Meskipun 

pemerintah melarang dan menyatakan bahwa IM merupakan organisasi yang tidak 

                                                             
27

Rizfa Amalia, Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011), Skripsi UI, Fakulltas 

Ilmu Pengetahuan Budaya (Depok: 2012), hal. 39. 
28
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sah, namun IM tetap diterima secara de facto. IM mampu menunjukan kepada 

masyarakat bahwa kelompok Islam mampu memperoleh legitimasi secara umum 

dan  memiliki dampak positif untuk kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan 

misinya, IM bekerja melalui organisasi-organisasi yang dianggap sah oleh 

pemerintahan di Mesir.
29

 

 Pada situasi Husni Mubarak sibuk menumpas kelompok Islam radikal, IM 

memposisikan diri mereka untuk menjadi sebuah kekuatan politik alternatif dan 

bersuara moderat. IM menjadi pihak yang diuntungkan dalam permasalahan 

tersebut, namun IM juga tidak dapat lepas dari kecaman pemerintahan Husni 

Mubarak. IM merupakan organisasi yang cukup unik, karena IM merupakan 

organisasi yang masuk dalam bidang keagamaan, namun juga masuk dalam hal 

lain, yaitu Islam, sosial, dan politik.
30

 

 Ikhwanul Muslimin terkadang memilih untuk menggunakan kekerasan 

dalam menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip yang 

mereka yakini. IM juga menyesuaikan strateginya dengan angin politik yang 

sedang berhembus di Mesir. Hal ini dibuktikan oleh IM yang mencoba untuk 

mengambil hati Mubarak ketika pemerintahan Mesir sedang bersitegang dengan 

kelompok Islam radikal. Saat itu juga IM didirikan di Mesir sebagai organisasi 

Islam yang moderat. 

 IM masuk dan berpartisipasi dalam politik Mesir, namun keberadaannya 

tidak diakui oleh pemerintahan Mubarak sebagai sebuah partai politik, hanya 
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diakui sebagai semi organisasi. Dalam pemerintahan Mubarak, IM juga 

dipersilahkan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum parlemen dan 

berkoalisi dengan partai politik lainnya. Pada tahun 1980 sampai1990, IM lebih 

menunjukkan eksistensinya dalam bidang agama, baik secara moderat maupun 

militan.
31

 

Kaum muda dan masyarakat di Timur Tengah sejak akhir tahun 2010 

hingga tahun 2011 bergolak luar biasa. Aksi revolusi Tunisia menjadi atmosfer 

untuk Mesir melakukan revolusi yang menyebabkan dijatuhkannya Presiden 

Husni Mubarak yang telah memimpin Mesir selama 30 tahun. Mubarak berusia 82 

tahun dan menghadapi berbagai gangguan kesehatan. Di sisi lain tumbangnya 

rezim Mubarak ini disebabkan oleh persaingan antara Gamal Mubarak yang 

merupakan anak Husni Mubarak dan Omar Sulaiman yang merupakan Ketua 

dinas Rahasia Mesir. Protes yang terjadi di Mesir juga di juluki sebagai „Hari 

Kemarahan‟ itu menjadi momok bagi rezim Mubarak yang selama ini berkuasa di 

Mesir.
32

 

Hari Selasa, 25 Januari 2011. Di Hari Polisi Nasional Mesir, terjadilah titik 

balik lagi bagi sejarah Mesir. Awal dari suatu peristiwa yang mengakhiri 

pemerintahan “hasil” kudeta militer 1952. Sejak kudeta militer yang dilakukan 

oleh para Perwira Bebas dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser, sampai tahun 2011, 

Mesir terus-menerus pemerintahannya dipimpin oleh tentara. Setelah kudeta, kursi 

pemerintahan dipegang oleh Mayor Jenderal Mohammad Naguib. Ia tidak lama 
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memegang kekuasaan karena digeser oleh Nasser (1952-1970), diteruskan oleh 

Anwar Sadat (1970-1981), dan Hosni Mubarak (1981-2011). Mereka semua 

adalah tentara. 
33

 

Pada saat Nasser menjadi presiden, Anwar Sadat menjabat sebagai wakil 

presiden, kemudian naik menjadi presiden ketika Nasser meninggal. Saat Sadat 

sedang menyaksikan parade militer pada tahun 1981, ia ditembak mati. Hosni 

Mubarak yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden, ia mewarisi jabatan 

Anwar Sadat. Setelah berkuasa, Mubarak memenangkan tiga kali pemilihan 

presiden dengan mudah, karena konstitusi telah menebar hambatan bagi kandidat 

lain yang mencalonkan sebagai presiden. Pada tahun 2011 sebelum terjadi 

revolusi, Mubarak mengatakan bahwa Pemilu pada tahun 2011 akan dilaksanakan 

secara “bebas”.
34

 

 Pada tahun 2011, tepatnya pada 11 Februari Husni Mubarak 

mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden Mesir dan menyerahkan 

pemerintahan Mesir kepada Supreme Council of the Armed Forces (SCAF).
35

 

Peristiwa ini merupakan keberlanjutan yang terjadi di Tunisia, yaitu 

diturunkannya kekuasaan Ben Ali sebagai presiden. Hal ini merupakan 

keberhasilan dari pergerakan massa, demonstrasi anti kekerasan, dan protes-protes 

jalanan secara cepat menyebarkan pengaruhnya di negara-negara Timur Tengah.
36
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Gerakan ini dinamai sebagai fenomena “Arab spring”
37

, banyak peneliti dan 

media menganalisis bentuk dari perkembangan yang dilakukan di Timur Tengah. 

 

2.2. Terpilihnya Presiden Mursi  

Proses pemilihan umum dan pelantikan presiden Mesir telah menandai 

erabaru politik dan pemerintahan di Mesir. Mursi merupakan presiden pertama 

dari kalangan sipil dan dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan 

demokratis. Pemilihan Mursi didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang merupakan 

babak baru demokratisasi Mesir setelah presiden Husni Mubarak digulingkan oleh 

gerakan demonstrasi dan memakan banyak korban jiwa. Gerakan demokrasi di 

Mesir tersebut merupakan rangkaian dari gelombang demokratisasi yang disebut 

Musim Semi Arab (Arab Spring) yang melanda beberapa Negara Arab, termasuk 

Tunisia, Libya, Mesir, Suriah, dan Yaman.
38

 

Pemilihan presiden Mesir diadakan pada tanggal 16 Juni 2012. Terdapat 

13 kandidat calon presiden hingga akhirnya hanya tersisa dua nama yaitu 

Mohammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Nama Ahmad Syafiq memang selalu 

menjadi kontroversi di tengah panasnya temperature pemilu presiden Mesir. Sejak 

awal Ahmad Syafiq mencalonkan diri, tidak sedikit orang yang menentang 

pencalonannya. Pasalnya, Ahmad Syafiq merupakan bagian dari rezim Husni 

Mubarak yang merupakan Perdana Menteri terakhir rezim itu. Bahkan ketika 

undang-undang isolasi politik terhadap mantan rezim Mubarak disahkan pun, 
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ternyata Ahmad Syafiq masih dapat mencalonkan diri di daftar kandidat 

presiden.
39

 

Komisi pemilihan umum Mesir pada 25 Juni 2012 mengumumkan bahwa 

Mursi menang dengan perolehan 51,8% dukungan dengan total perolehan 

13.230.131 suara, mengalahkan Shafiq yang mendapat suara sebanyak 48,3% atau 

12.347.380 suara dari lebih 50 juta warga Mesir yang memiliki hak untuk 

memberikan suaranya. Kekhawatiran dari berbagai kalangan muncul mengenai 

kemungkinan timbulnya bentrokan antara pendukung Mursi, calon presiden dari 

Ikhwanul Muslimin, dan pendukung Ahmad Syafiq, calon presiden loyalis mantan 

presiden Husni Mubarak, seputar penolakan hasil pilpres ternyata tidak terbukti. 

Sebagai presiden baru, Mursi merupakan angin segar pembawa perubahan bagi 

rakyat Mesir. Tugas baru sudah menanti pemerintahan Mursi untuk membuat 

kejelasan yang pasti terkait reformasi di Mesir.
40

 

Mursi telah mencalonkan diri sebagai presiden dari Ikhwanul Muslimin 

sebelum mundur dari kelompok itu telah dinyatakan sebagai presiden terpilih. 

Banyak media Mesir menyatakan kagum terhadap sosok presiden Mursi. 

Pemimpin dunia banyak yang memberikan selamat terhadap kemenangan Mursi 

dalam pemilihan umum yang berlangsung demokratis dan damai. Beberapa bulan 

sebelumnya, tidak terbayangkan jika Mohammad Mursi Eissa al-Ayat akan 

menjadi pemimpin Mesir yang pertama pasca-revolusi. Sosok pria berusia 60 
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tahun tersebut mencuat namanya terutama di media Barat setelah melontarkan 

julukan “Vampir” dan “Pembunuh” untuk para pemimpin Israel.
41

 

 

2.3. Penyebab Terjadinya Kudeta Mursi 

Meskipun Mursi terpilih sebagai presiden Mesir yang dilaksanakan dalam 

sebuah pemilihan umum yang jujur dan adil pada awal tahun 2012 lalu, presiden 

Mohammad Mursi dengan cepat kehilangan dukungan di dalam negeri. Rabu 3 

Juli 2013, Mursi telah resmi digulingkan oleh militer Mesir. Panglima Angkatan 

Bersenjata Mesir Jendral Abdul Fattah al-Sisi, ketika pengambilalihan kekuasaan 

didampingi oleh ulama Al-Azhar, pemimpin Gereja Kristen Koptik, pemimpin 

oposisi Muhammad el-Baradei, pemimpin Partai Islam Nour dan tokoh Tamarod 

yang mengorganisir demonstrasi di Lapangan TahrirSquare. Masa satu tahun 

kepemimpinan Mursi telah diwaranai ketegangan antara Ikhwanul Muslimin dan 

kaum oposisi. Ada sejumlah alasan mengapa kepemimpinan Mursi yang semula 

meraih 51,8% suara dalam pemilihan presiden setahun lalu, dinilai gagal dan 

menjadi pemecah belah Mesir yaitu: 

1. Dominasi Ikhwanul Muslimin 

Ketidaksukaan sebagian rakyat Mesir terhadap Ikhwanul Muslimin, partai 

pemenang pemilu Mesir dan partai presiden Mursi berasal, menguat pada setahun 

lalu. Ada beberapa tuduhan bahwa Mursi dengan sengaja memberikan kursi-kursi 

kekuasaan penting hanya pada kader-kader Ikhwanul Muslimin. Mursi juga telah 

menunjuk gubernur baru yang semuanya berlatar belakang Ikhwanul Muslimin. 
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Namun, pendukung Mursi membantah akan hal ini. Mursi telah disebut-sebut 

menawarkan kursi vital di kabinet dan lembaga Negara lainnya pada kalangan 

oposisi namun semua telah ditolak.  

2. Memburuknya Ekonomi 

Satu tahun setelah memerintah, kondisi perekonomian di Mesir terus 

memburuk. Investasi asing tidak kunjung datang, semetara pada sector pariwisata 

yang merupakan salah satu pemasukan utama bagi ekonomi Mesir tidak kunjung 

membaik. Harga bahan makanan, bahan bakar dan komoditas lain terus melonjak 

naik. Listrik sering kali padam karena ketersediaan bahan bakar terus menurun. 

Kabinet Mursi sebenarnya sedang menegosiasikan pinjaman lunak dari IMF 

sebesar US$ 4,8 miliar. Namun, jika pinjaman tersebut disetujui maka, ini akan 

memaksa pemerintah Mesir memotong subsidi di berbagai sektor yang berpotensi 

menimbulkan keresahan sosial. Tidak adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Mursi terkait dengan ekonomi dan bantuan luar negeri diberhentikan oleh 

Amerika dan Arab Saudi.  

3. Dekrit Presiden 22 November 2012 

Keputusan Mursi dalam mengeluarkan dekrit presiden pada 22 November 

2012, dinilai sebagai sebuah kesalahan yang fatal. Dalam dekrit yang dikeluarkan 

oleh Mursi tersebut adalah pemecatan jaksa agung, semua keputusan presiden 

yang dikeluarkan kebal dari gugatan hukum (judicial review) dan menegaskan 

keabsahan parlemen Mesir. Setelah sebulan dekrit diterbitkan, pemerintahan 

Musir menggelar referendum untuk mengesahkan kontitusi baru Mesir. Tindakan 

tersebut menuai kritikan karena dianggap terlalu terburu-buru. Konstitusi tersebut 
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dinilai hanya mementingkan kelompok Mursi dan dibuat dengan 

mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir. 

4. Pelanggaran Demokrasi dan HAM 

Kepemimpinan Mursi satu tahun diwaranai oleh banyak aksi pelanggaran 

HAM, demokrasi dan toleransi beragama. Mursi dinilai gagal melakukan 

reformasi sektor keamanan terutama di kepolisian, militer, dan dinas intelejen 

Mesir.  

Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi oleh Ikhwanul Muslimin 

dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang baru yang membatasi 

masyarakat sipil. Sebuah Rancangan UU mengenai keberadaan NGO sedang 

dibahas dan disebut-sebut untuk mengontrol organisasi masyarakat sipil. Semua 

factor ini bersama-sama membuat gelombang anti-Mursi terus menguat. Terlebih 

setelah gerakan Tamarod muncul pada awal tahun 2012 dan menggulirkan petisi 

untuk menggulingkan pemerintahan Mursi.
42

 

 

2.4 Kudeta Militer Terhadap Mursi 

Setelah revolusi 2011 berlalu, Hosni Mubarak tumbang oleh gerakan 

rakyat yang berpusat di alun-alun Tahrir, Rakyat Mesir kembali turun ke alun-

alun Tahrir. Alun-alun di pusat kota itu kembali menjadi jantung perjuangan. Kini 

yang menjadi sasaran adalah Mohammad Mursi, presiden pertama Mesir setelah 

revolusi. Ini merupakan kisah ironis yang dialami oleh Mursi. Ia baru saja dipuji 

oleh banyak negara, termasuk negara-negara Barat, karena telah berhasil menjadi 
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penegah konflik bersenjata antara Hamas dan Israel, pada pertengahan November 

2012. Mursi-lah yang bisa membawa kedua pihak untuk menyepakati gencatan 

senjata guna mengakhiri krisis Gaza yang sudah berlangsung delapan hari.
43

 

Gencatan senjata yang telah dilakukan itu pun tidak sepenuhnya 

menyelesaikan masalah di Gaza. Gencatan senjata berhasil untuk mengakhiri 

konflik senjata, tetapi belum menyelesaikan persoalan utamanya: blokade laut atas 

jalur Gaza oleh Israel, dan penutupan pintu-pintu lintasan perbatasan. Itulah 

sebabnya banyak yang berpendapat bahwa genjatan senjata itu, rawan pecah, 

rawan diingkari Israel, bahkan sudah menembak mati seorang warga Palestina. 

Masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Walaupun demikian, dunia 

tetap memuji Mursi sebagai tokoh yang berperan penting dan utama dalam 

mewujudkan gencatan senjata.
44

 

 Pada saat Mursi masih menikmati pujian internasional, di dalam negeri 

rakyat Mesir kemali turun ke alun-alun Tahrir di pusat kota Kairo.
45

 Mereka 

memprotes dekrit yang telah dikeluarkan oleh Presiden Mursi hari Kamis, 22 

November 2012.
46

 Mursi berdalih bahwa dekrit yang telah ia keluarkan untuk 

“melindungi” revolusi, kehidupan bangsa, persatuan dan kesatuan nasional, serta 

keamanan. Ia telah berjanji melepaskan semua kekuasaan setelah konstitusi yang 

baru telah disusun dan disahkan. Namun, dalih Mursi “melindungi” revolusi itu 

tidak dapat diterima begitu saja oleh rakyat Mesir. Mursi justru dituding telah 

menumpuk kekuasaan; dituding ingin menjadi diktator baru menggatikan Hosni 
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Mubarak. Dekrit tersebut telah melemparkan Mursi dari sebutan “seorang 

pendamai” menjadi “seorang tiran”. Itulah yang telah diteriakan oleh puluhan ribu 

rakyat Mesir di alun-alun Tahrir dan kemudian juga di sekitaran Istana Presiden di 

Heliopolis, Kairo.
47

 

 Ada kelompok yang mendukung langkah Mursi. Tak pelak lagi, rakyat 

Mesir terbagi menjadi pendukung dan penentang kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Mursi antara kelompok lama dan baru; antara partai sekular-nasionalis dan 

agamis; garis moderat dan garis keras. Dekrit Mursi itu telah didukung oleh 

kelompok agamis dengan motor utama Ikhwanul Muslimin yang sayap politiknya, 

Partai Keadilan dan Kebebasan, mendominasi parlemen. Para penentangnya yang 

menyebut diri nasionalis. Akhirnya, Mesir pun terpecah menjadi dua kubu; 

agamis dan non agamis.
48

 

 Alun-alun Tahrir pun telah menjadi markas kelompok penentang dekrit 

yang dikeluarkan oleh presiden. Alun-alun Tahrir yang menjadi pusat pertemuan 

sejumlah jalan dan dikelilingi oleh gedung-gedung penting, seperti: Museum 

Mesir, kantor imigrasi, Markas Besar Liga Arab, Nile Hotel, Universitas Amerika 

di Kairo, toko-toko, kini kembali menjadi saksi perlawanan. Panggung 

demonstrasi ada dimana-mana. Orasi untuk mengkritik pemerintahan banyak 

terdengar dimana-mana, puluhan tenda didirikan di tengah alun-alun, pedagang 

makanan, bendera Mesir, terompet, dan kafiyeh mudah ditemui. Alun-alun 
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menjadi hiruk pikuk seperti pasar malam. Alun-alun Tahrir sudah menjadi simbol 

gerakan demokrasi Mesir.
49

 

 Tahun lalu, alun-alun Tahrir adalah lokasi pertarungan kelompok pro dan 

anti Mubarak. Kini, lokasi tersebut menjadi markas kubu anti-Mursi, tokoh yang 

dianggap mengingkari revolusi. Inilah tragedi sejarah Mesir, presiden yang dipilih 

pertama secara demokratis dan setelah terjadi revolusi sudah menjadi sasaran 

gerakan dari kelompok Tahrir. Mursi telah mengingkari revolusi, dulu revolusi 

dikorbankan oleh semua orang, tanpa pandangan menganut agama apa mereka, 

laki-laki atau perempuan, tua atau muda, semua bersatu untuk menumbangkan 

rezim Mubarak.
50

 

 Pada 26 Januari 2013, terjadi protes besar-besaran di kota pelabuhan Port 

Said. Penduduk kota itu marah menyusul keputusan pengadilan yang menjatuhkan 

hukuman mati terhadap para supporter klub sepakbola Al-Marsy. Keputusan yang 

dibuat oleh pengadilan itu sebagai tindak lanjut dari kerusuhan yang terjadi di 

Stadion Port Said, pada tanggal 1 Februari 2012, saat pertandingan antara Al-

Masry dan Al-Ahly. Situasi keamanan yang terjadi di Mesir semakin memburuk, 

ketika pada tanggal 7 April terjadi kerusuhan yang berbau sektarian. Sekelompok 

orang bersenjata telah menyerang Gereja Katedral Ortodoks Koptik, saat terjadi 

proses pemakaman. Pemimpin tertinggi Gereja Ortodoks Koptik Paus Tawadros 

II, secara terang-terangan telah mengecam Mursi karena gagal melindungi tempat 

ibadah tersebut.
51
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 Setelah umat Gereja Ortodoks Koptik yang menjadi korban penyerangan 

bersejata, kini giliran umat Islam Shiah yang diserang. Pada hari Minggu, 23 Juni 

2013, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata 

terhadap rumah di kota Zawyat Abu Musalam, wilayah Giza. Dalam penyerangan 

tersebut empat orang tewas anggota Shiah. Tokoh Shiah di Mesir, Mohamad 

Ghoneim mengecam pembunuhan tersebut. Ghoneim meminta perlindungan 

internasional terhadap kaum Shiah di Mesir, yang jumlahnya 500.000 hingga satu 

jiwa orang. Kantor kepresidenan, 24 Juni 2013, mengeluarkan pernyataan 

menanggapi penyerangan dan pembunuhan itu dengan menyatakan, “negara tidak 

akan toleran terhadap siapa pun yang merusak keamanan Mesir atau persatuan 

rakyatnya”.
52

 

 Kondisi yang seperti ini menempatkan posisi pemerintahan yang dipimpin 

oleh Mursi semakin sulit, menjadi sasaran kritik dan kecaman dari rakyat Mesir. 

Sebulan sebelumnya, Mursi telah merombak kabinetnya dalam upaya menangani 

krisis pangan dan bahan bakar minyak, juga untuk memenuhi persyaratan yang 

diberi oleh Dana Moneter Internasional guna mendapatkan bantuan 4,8 milliar 

dollar AS. Ia telah mengganti 11 dari 36 anggota kabinetnya dan mengangkat 11 

menteri baru yang “sayangnya” kesemua anggota tersebut adalah anggota 

Ikhwanul Muslimin. Tindakan yang telah dilakukan oleh Mursi ini menuai banyak 

kecaman, dan dinilai sebagai langkah untuk mendominasi kekuasaan.
53

 

Pada 30 Juni 2013, genap setahun kepemimpinan presiden Mursi di Mesir. 

Momentum tersebut akan di manfaatkan oleh kelompok anti-Mursi untuk 
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melakukan aksi demonstrasi. Mekipun, sebenarnya keompok anti-Mursi sudah 

mulai berkembang sejak pada bulan Mei, dan melakukan pengumpulan tanda 

tangan oleh kaum muda. Berpusat di Tharir Square berubah menjadi “Revolusi II” 

bagi Mesir dalam tempo tiga tahun terakhir. Mursi di kudeta oleh militer karena 

Mursi tidak mampu untuk menjalin kesepakatan dengan militer, pasukan 

keamanan, dan kelompok elite lama, keengganannya untuk menanggapi suara 

keberatan pihak oposisi terhadap rancangan konstitusi baru, dan kegagalannya 

mendorong baik pertumbuhan ekomoni maupun keadilan sosial, telah menjauhkan 

dirinya dari rakyat Mesir.
54

 

 Jendral  al-Sisi melontarkan ancaman dalam waktu 48 jam presiden Mursi 

harus mengambil langkah cepat (berdiplomasi dengan kekuatan oposisi yang 

dipimpin oleh El Baradei). Bila presiden Mursi tidak melakukannya, militer akan 

menggunakan kekuatannya. Namun, presiden Mursi tidak bergeming, Ia tetap 

pada pendirian dan kebijakannya sebagai pemimpin tertinggi rakyat Mesir. 

Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 2013 Jendral al-Sisi melakukan kudeta militer. 

Mursi dan para pejabat pemerintahan ditangkap, dan dipenjara di tahanan 

militer.
55

 

 Bukan hanya kabinet Mursi yang menjadi sasaran militer Mesir, militer 

juga memburu anggota Ikhwanul Muslimin dengan mengeluarkan surat perintah 

penangkapan terhadap 300 pejabat Ikhwanul Muslimin. Pemimpin Umum 

Ikhwanul Muslimin, Muhammad Badie dan wakilnya Khairat As Syathir, menjadi 

target utama militer untuk di masukan dalam tahanan militer Mesir. kudeta yang 
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dilakukan oleh Jendral al-Sisi bukanlah untuk menertibkan negara atau 

menciptakan kestabilan, itu hanyalah pengakuan tanpa arti yang dilakukan oleh 

Jendral al-Sisi. Kudeta itu justru membawa Mesir dalam pusaran perang saudara, 

konflik horisontal, terorisme secara massif di Mesir. Jendral al-Sisi hanya 

mengadu domba rakyat Mesir dalam pertikaian sosial yang kejam.
56

 

Setelah Jendral Abdul Fattah al-Sisi melakukan kudeta, Adly Mansour 

ditunjuk untuk menjadi presiden sementara sampai digelar kembali pemilu untuk 

memilih presiden baru. Dimana jabatan Adly Mansour sebelumnya yaitu sebagai 

ketua Mahkamah Konstitusi di Mesir. Sikap sewenang-wenang militer inilah yang 

ditakutkan oleh pesiden Mursi dan para pimpinan partai, sehingga mereka 

mempercepat untuk membereskan lembaga militer di Mesir. Namun, sebelum 

usaha mereka membuahkan hasil, kekuasaan presiden sudah direbut kembali oleh 

militer kembali. Politik Mesir akhirnya jatuh ke tangan militer, hanya berselang 

dua tahun setelah kemenangan rakyat menumbangkan rezim yang dipimpin oleh 

Husni Mubarak, 11 Februari 2011. 
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