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BAB III 

RESPON TERHADAP PEMERINTAHAN TRANSISI ADLY MANSOUR 

Pada bab ini, penulis menjelaskan posisi Ikhwanul Muslimin pada masa 

pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Adly Mansour pada saat setelah kudeta. 

Dalam pemerintahan transisi Mesir dipimpin oleh Adly Mansour. Ikhwanul 

Muslimin merespon pemerintahan interim dengan cara menolak pemerintahan 

yang dipimpin oleh Adly Mansour dan Ikhwanul Muslimin memboikot pemilu 

yang diselenggarakan pada tahun 2014 untuk memilih presiden baru Mesir. 

3.1. Pemerintahan Adly Mansour 

Angkatan bersenjata Mesir membekukan konstitusi pada 3 Juli 2013 dan 

komandan dari angkatan bersenjata Abdul Fattah al-Sisi mengumumkan bahwa 

Adly Mansour mengambil tugas presiden sampai di selenggarakannya pemilu 

baru di Mesir. Adly Mansour telah menjabat sebagai wakil kepala mahkamah 

konstitusi sejak tahun 1992, dan Adly Mansour diangkat sebagai presiden 

sementara Mesir pada bulan Mei tahun 2013 dan menerima jabatannya pada 1 Juli 

2013. Adly Mansour lahir di Kairo pada 23 Desember tahun 1945, dan menerima 

lisensi untuk praktek hukum di Universitas Kairo pada tahun 1967 dan bergabung 

dengan dewan Negara pada tahun 1970, hingga naik jajaran sampai diangkat 

menjadi wakil presiden dari mahkamah konstitusi pada tahun 1992.
1

Adly Mansour juga telah membantu merancang undang-undang 

pengawasan untuk presiden yang membawa Mursi berkuasa pada tahun 2012, 

1
Profil: Presiden Mesir Interim Adly Mansour, dalam http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-23176293 (8/01/2017, 02:09 WIB). 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23176293
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23176293
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termasuk juga menetapkan jangka waktu untuk diselenggarakannya pemilu. Adly 

Mansour menjadi wakil kepala mahkamah konstitusi dari tahun 1992. Adly 

Mansour berbeda dengan pemimpin utama oposisi lainnya, diantaranya Mohamed 

El Baradei dan mantan pemimpin Liga Arab Amr Mussa, yang kurang popular di 

kalangan oposisi. Foto Adly Mansour bahkan tidak pernah diusung oleh jutaan 

demonstran yang dimobilisasi oleh akar rumput oposisi untuk melumpuhkan 

kekuasaan kubu Ikhwanul Muslimin.
2
 Adly Mansour dilantik menjadi presiden di 

bawah rencana transisi yang dirancang oleh militer. Sebagai pemimpin Adly 

Mansour akan dibantu oleh dewan pemerintahan sementara dan sebuah 

pemerintahan yang dikelola para teknokrat, hingga pemilihan parlemen dan 

presiden baru dilaksanakan.
3
 

Adly Mansour ditunjuk oleh Mursi untuk memimpin sidang sebagai hakim 

agung pada 19 Mei 2013. Adly Mansour adalah hakim agung kedua setelah 

Maher El-Beheiry untuk diangkat dari dalam pengadilan. Setelah amandemen 

2011, hukum SCC (Ketua Mahkamah Agung Konstitusi Mesir) menyatakan 

bahwa presiden harus menunjuk ketua mahkamah agung dari wakil kepala hakim 

terlama dan mandat persetujuan umum. Panglima angkatan bersenjata Abdul 

Fattah al-Sisi menekankan dalam pernyataanya bahwa presiden interim akan 

mengadakan kekuasaan legislative, termasuk kekuasaan untuk mengeluarkan 

deklarasi konstitusional.
4
 

                                                             
2
Siapa Adly Mansour, Pemimpin Sementara Mesir?, dalam https://m.tempo.co/read/news/siapa-

adly-mansour-pemimpin-sementara-mesir-?/ (08/01/2017,02:59 WIB). 
3
Ervan Handoko, Adly Mansour Dilantik Menjadi Presiden Interim Mesir, dalam 

https://internasional.kompas.com (21/01/2017, 15:44 WIB).  
4
Siapa Adly Mansour, Presiden Baru Mesir Interim?, dalam http://muftah.org/a-short-bio-who-is-

adly-mansour-egypts-new-interim-president/  (08/01/2017, 02:21 WIB). 

https://m.tempo.co/read/news/siapa-adly-mansour-pemimpin-sementara-mesir-?/
https://m.tempo.co/read/news/siapa-adly-mansour-pemimpin-sementara-mesir-?/
https://internasional.kompas.com/
http://muftah.org/a-short-bio-who-is-adly-mansour-egypts-new-interim-president/
http://muftah.org/a-short-bio-who-is-adly-mansour-egypts-new-interim-president/


48 

 

Pada masa konstitusi baru Mesir dibahas, para juri dari ahli hukum yang 

ditunjuk oleh presiden Mesir Adly Mansour, memulai untuk mengamandemen 

konsitusi diseleggarakan pada 21 Juli 2013. Dalam waktu 30 hari panel juri 

merancang perubahan yang meliputi aturan pemilu parlemen dan presiden yang 

baru. Konstitusi Mesir sebelumnya yang disusun oleh pemerintahan presiden 

Mursi telah ditangguhkan sejak Mursi di kudeta oleh militer. Konstitusi yang 

didukung oleh Mursi dan disetujui dalam sebuah referendum yang kontroversial 

pada Desember 2012, merupakan kebijakan yang menimbulkan perdebatan 

panjang pada masa pemerintahannya.
5
 Para penentang Mursi mengatakan 

konstitusi yang dibuat Mursi tersebut terlalu banyak mengandung Islamis, dan 

memberikan ruang untuk Mursi berkuasa tidak terbatas dan gagal dalam 

melindungi kebebasan berekspresi dan beragama. 

Presiden sementara Adly Mansour telah mengeluarkan dekrit pada 20 Juli 

2013, dimana sebuah komite dibentuk untuk membahas konstitusi baru yang 

terdiri dari empat professor universitas dan enam hakim. Dalam komite kedua 

salah satu dari anggotanya yang dibentuk  akan diisi oleh anak muda yang terlibat 

dalam revolusi Mesir dan unsur perempuan. Mereka akan mengkaji ulang 

berbagai usulan yang mereka terima sebelum amandemen konstitusi diputuskan 

dalam sebuah referendum. Rencana tersebut kemudian akan diikuti untuk 

menyelenggarakan pemungutan suara di Parlemen.
6
 

Adly Mansour juga melakukan kunjungan ke beberapa negara kawasan 

untuk melobi dengan Mesir. Adly Mansour melakukan kunjungan tersebut saat 

                                                             
5
Konstitusi baru Mesir mulai dibahas, dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130721_egypt (04/03/2017, 23:50WIB). 
6
Ibid. 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130721_egypt
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kerusuhan di Mesir dan gelombang protes anti pemerintahan sedang terjadi. Adly 

Mansour mengunjungi Yordania untuk membicarakan persoalan Kairo dan 

kawasan. Arab Saudi dan Yordania merupakan tujuan utama Adly Mansour dalam 

berkunjung ke beberapa negara. Kedua negara tersebut menjadi utama karena 

mendukung pertama terjadinya kudeta militer terhadap pemerintahan Muhammad 

Mursi yang merupakan presiden dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan presiden 

yang dipilih secara demokrasi untuk kali pertama di Mesir pasca Husni Mubarak. 

Kunjungan yang dilaksanakan oleh Adly Mansour bertujuan untuk meminta agar 

negara-negara yang mendukung kudeta akan mendukung presiden Mesir 

selanjutnya dari kalangan militer dan mendukung kebijakan pemerintah Mesir.
7
 

Pada saat setelah kudeta pemerintahan baru dan militer Mesir 

mengeluarkan kebijakan keras terhadap Ikhwanul Muslimin. Mahkamah 

Konstitusi mendapatkan mandat agar membubarkan gerakan Ikhwanul Muslimin 

dan kabinet negara telah menghapus nama Ikhwanul Muslimin dari organisasi 

kemasyarakatan di bawah naungan kementrian solidaritas sosial pada bulan April 

2014. Penghapusan Ikhwanul Muslimin dari panggung politik dan sosial di Mesir 

menjai prioritas yang utama bagi pemerintahan baru dan militer. Dalam 

pemerintahan Adly Mansour saat ini, berusaha untuk menghapus seluruh 

musuhnya yang menjadi penghalang untuk pemilu berikutnya. Kebijakan tersebut 

memperoleh reaksi dari kalangan yang tidak mendukung pemerintahan sementara 

dan militer Mesir. Berbagai wilayah di Mesir dilanda demonstrasi besar dan 

kerusuhan yang mengakibatkan militer turun tangan. Adly Mansour masih 

                                                             
7
 Kondisi Krisis Mesir dan Manuver Regional Adly Mansour, dalam 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/70718Kondisi_Krisis_Mesir_dan_Manuver_Regional

_Adly_Mansour (01/03/2017, 14:55 WIB). 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/70718Kondisi_Krisis_Mesir_dan_Manuver_Regional_Adly_Mansour
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/70718Kondisi_Krisis_Mesir_dan_Manuver_Regional_Adly_Mansour
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menggantungkan harapanya kepada negara-negara kawasan agar mampu melewati 

masa transisi yang banyak pergolakan.
8
 

 

3.2 Penolakan Terhadap Pemerintahan Transisi 

Sejak runtuhnya pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Mursi selama 

satu tahun, para anggota Ikhwanul Muslimin masih melakukan aksi demonstrasi 

Juni 2014 di Tharir Square karena kudeta yang dilakukan oleh militer adalah 

tindakan yang salah dan tidak dapat menurunkan presiden yang terpilih secara 

demokratis tersebut. Ikhwanul Muslimin sendiri telah menolak untuk bergabung 

dengan pemerintahan sementara yang baru (pemerintahan transisi Adly Mansour). 

Presiden sementara Adly Mansour pun tetap terus maju dengan rencana 

pembentukan pemerintahan transisi meskipun ada penolakan dari Ikhwanul 

Muslimin dan kalangan pendukung Mursi. Adly Mansour telah menunjuk Hazem 

El Beblawi sebagai perdana menteri sementara. El Beblawi akan menjadi 

pemimpin pemerintahan sementara yang baru setelah melakukan perundingan 

tertutup selama beberapa jam. Hak veto yang dikeluarkan dari Partai Al-Nur dari 

kalangan Salafi terhadap beberapa calon lain dilaporkan karena memperlambat 

proses pemilihan.
9
 

Mohammed El Baradei, pemimpin kelompok oposisi yang juga mantan 

Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dipilih untuk menjadiwakil 

presiden sementara. Pengambilan sumpah Adly Mansour diadakan di Mahkamah 

                                                             
8 Ibid. 
9
Egidius Patnistik, 2013, Ikhwanul Muslimin Tolak Gabung dengan Pemerintahan Sementara 

Mesir, dalam 

http://regional.kompas.com/read/2013/07/10/1436575/Ikhwanul.Muslimin.Tolak.Gabung.dengan.

Pemerintahan.Sementara.Mesir  (19/01/2017, 12;27 WIB). 

http://regional.kompas.com/read/2013/07/10/1436575/Ikhwanul.Muslimin.Tolak.Gabung.dengan.Pemerintahan.Sementara.Mesir
http://regional.kompas.com/read/2013/07/10/1436575/Ikhwanul.Muslimin.Tolak.Gabung.dengan.Pemerintahan.Sementara.Mesir
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Konstitusi pada 4 Juli 2013, dan disiarkan langsung di televisi pemerintah. Dalam 

pidato yang disampaikan, ia berjanji akan melayani rakyat Mesir. Adly Mansour 

juga memuji angkatan bersenjata dan rakyat Mesir. Adly mengatakan era 

“penyembahan kepada penguasa” harus diakhiri. Berdasarkan peta jalan yang 

telah disusun oleh militer, Adly Mansour akan menjabat sebagai presiden 

sementara sampai disusunya konstitusi baru dan dilaksanakan pemilihan umum.
10

 

Presiden sementara Adly Mansour juga telah mengeluarkan sebuah dekrit 

pada Desember 2013 yang mengatakan referendum akan dilaksanakan dalam 

waktu lima bulan untuk meratifikasi dan amandemen konstirusi di Mesir. Tetapi, 

pendukung Mursi di jalan-jalan pada hari Selasa menolak dekrit yang dikeluarkan 

oleh presiden sementara tersebut. Adly Mansour mengatakan, bahwa pemilu 

parlemen akan dilaksanakan dalam dua bulan dan begitu majelis melakukan 

sidang maka tanggal pelaksanaan pemilu presiden akan ditentukan. Namun, 

pendukung Mursi telah mengatakan bahwa mereka sudah memiliki seorang 

presiden, yaitu Muhammad Mursi. 

 Situasi politik di Mesir masih tegang, setelah militer menangguhkan 

kosntitusi yang dirancang pihak Islamis dan menggulingkan Mursi setelah 

demonstrasi massal untuk menentang pemerintahannya. Ikhwanul Muslimin dan 

militer terus saling menyalahkan atas kekerasan yang terjadi dan menewaskan 51 

orang. Ikhwanul Muslimin mengatakan, militer telah melepaskan tembakan ke 

arah pendukung Mursi. Sementara pihak militer telah mengatakan, tentara 

                                                             
10

Presiden baru Mesir Adly Mansour dilantik, dalam www.bbc.com (23/01/2017, 00:54WIB). 

http://www.bbc.com/
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menembak hanya setelah ditembaki teroris yang hendak menerobos masuk ke 

dalam markas militer di Kairo.
11

 

Ikhwanul Muslimin menolak jadwal transisi politik yang telah 

dipersiapkan oleh militer yang mendukung presiden sementara Adly Mansour 

selaku pimpinan dalam kelompok utama oposisi Mesir yaitu Front Keselamatan 

Nasional. Penolakan ini telah disampaikan oleh Ikhwanul Muslimin pada 9 Juli 

2013 setelah pemerintahan sementara menunjuk perdana menteri baru Hazem el-

Beblawi dan wakil presiden sebagai wakil presiden urusan luar negeri yaitu 

Mohammed El Baradai yang juga meraih penghargaan perdamaian. Tokoh senior 

yang berada dikalangan Ikhwanul Musimin, Essam el-Erian serta wakil Partai 

Keadilan dan Kebebasan
12

, menyatakan bahwa mereka menolak pemerintahan 

transisi yang telah dikeluarkan pada 9 Juli 2013. Pemerintahan sementara Mesir 

mengeluarkan jadwal untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratik 

baru. Dalam jadwal tersebut terdapat beberapa agenda, di antaranya 

dilaksanakannya pemilihan parlemen pada tahun 2014 dan dilanjutkan dengan 

pemilihan presiden.
13

 

Presiden Adly Mansour pada 16 Juli 2013, 33 menteri dalam kabinetnya 

telah dilantik. Tugas yang diberikan pemerintah terhadap anggota kabinet tersebut 

adalah mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan menyelamatkan perekonomian 

                                                             
11

Edward Yeranian, 2013, Mesir Tunjuk PM Sementara, Ikhwnul Muslimin Tolak Rencana 

Transisi, dalam http://www.voaindonesia.com/a/mesir-tunjuk-pm-sementara/1698524.html 

(19/02/2017, 19:08 WIB). 
12

Partai Keadilan dan Kebebasan adalah sayap politik dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang 

mendukung Mursi sebagai presiden. 
13

Choirul, 2013, Ikhwanul Muslimin Tolak Rencana Pemerintah Interim, dalam 

https://m.tempo.co/read/news/2013/07/10/115495043/ikhwanul-muslimin-tolak-rencana-

pemerintah-interim (02/12/2016, 19:19 WIB). 

http://www.voaindonesia.com/a/mesir-tunjuk-pm-sementara/1698524.html
https://m.tempo.co/read/news/2013/07/10/115495043/ikhwanul-muslimin-tolak-rencana-pemerintah-interim
https://m.tempo.co/read/news/2013/07/10/115495043/ikhwanul-muslimin-tolak-rencana-pemerintah-interim
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Mesir yang terpuruk pasca kudeta. Proses pengambilan keputusan tugas tersebut 

memiliki kebuntuan politik dimana kelompok Islam yang memiliki pengaruh 

yaitu, Ikhwanul Muslimin di Mesir sedang melakukan protes terhadap 

pemerintahan Adly Mansour. Dalam kabinetnya Adly Mansour memilih kalangan 

liberal dan teknokrat tanpa menyertakan organisasi Islam untuk duduk di 

kabinetnya. Ikhwanul Muslimin terus melakukan aksi protes keras dengan 

melakukan demonstrasi untuk mengembalikan kekuasaan sebelum memutuskan 

untuk bergabung dalam proses politik.
14

 

Para menteri kabinet melakukan sumpahnya berselang satu jam setelah 

tujuh demonstran yang mendukung Mursi tewas dan 260 orang terluka ketika para 

simpatisan Ikhwanul Muslimin bentrok dengan polisi di pusat kota Kairo dan 

Giza. Sejak Mursi dikudeta oleh militer banyak korban dari pendukung Mursi 

yang menjadi sasaran anggota polisi maupun militer. Sedikitnya 99 orang telah 

dilaporkan meninggal dunia saat menggelar aksi simpatisan di Mesir. 

Gerakan Ikhwanul Muslimin telah melakukan penentangan dalam 

pembahasan konstitusi baru yang dibentuk oleh presiden sementara Adly 

Mansour. Ribuan orang pendukung Mursi berlanjut menggelar protes melawan 

penggulingan tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut di Kairo. Ikhwanul Muslimin 

juga menolak pemerintahan baru yang dipimpin Adly Mansour yang mendapatkan 

dukungan dari militer Mesir. Ikhwanul Muslimin menolak seruan rekonsiliasi dan 

menolak penyusunan kembali rancangan konstitusi di Mesir. Dalam aksi 

demonstrasi sejak Mursi dikudeta sedikitnya 60 orang tewas dalam kekerasan. 

                                                             
14

Suryanta Bakti Susila, 2013, Adly Mansour Lantik Kabinet, Ikhwanul Muslimin Menolak 

Mengakui, dalam http://dunia.news.viva.co.id/news/read/429522-adly-mansour-lantik-kabinet--

ikhwanul-muslimin-menolak-mengakui (09/08/2016, 11:16WIB). 

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/429522-adly-mansour-lantik-kabinet--ikhwanul-muslimin-menolak-mengakui
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/429522-adly-mansour-lantik-kabinet--ikhwanul-muslimin-menolak-mengakui
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Pada 19 Juli 2017 tiga perempuan tewas dan beberapa orang terluka ketika 

pendukung Mursi diserang di Delta Nil di Kota Mansura.
15

 

 

3.3 Boikot Terhadap Pemilu 2014 

Jendral Purnawirawan Abdul Fattah Al-Sisi berhasil meraih kemenangan 

mutlak 23,38 juta atau 96,9 persen suara dalam pemilihan presiden Mesir dalam 

pemilu yang sedikit masyarakat berpartisipasi. Ketua Komisi Pemilihan Presiden, 

Anwar Al Asie membicarakan keputusan hasil pilpres pada 3 Mei 2014. Abdul 

Fattah Al-sisi telah unggul dari lawan tunggalnya, yaitu Capres Hamdin Sabani 

dengan perolehan suara sebanyak 23,38 juta atau 96,9 persen dan Hamdin Sabani 

memperoleh suara sebanyak 757.511 suara atau 3,1 persen.
16

 

Pemilihan presiden yang diselenggarakan merupakan pemilihan presiden 

kedua pasca Revolusi 25 Januari 2011 yang menumbangkan 30 tahun rezim 

presiden Husni Mubarak. Al-sisi merupakan kepala dari penggulingan dari 

presiden yang sah dari Ikhwanul Muslimin yang memenangkan kursi 

kepresidenan secara demokrasi pertama yang digelar pada tahun 2012 namun 

dilengserkan setahun kemudian pada 3 Juli 2014. Mursi dan hamper seluruh 

pimpinan Ikhwanul Muslimin saat ini dalam penjara atas tuduhan pembunuhan 

demonstran yang saat menggelar aksi di Tharir Square.
17

 

Minimnya partisipasi rakyat Mesir dalam pemilu yang diselenggarakan 

tahun 2014 menjadikan Al-Sisi menang di tengah pemilu yang minim partisipasi 

                                                             
15

Lock cit., konstitusi baru Mesir mulai dibahas. 
16

Cholis Akbar, Al-sisi Terpilih Menjadi Presiden Mesir dari Pemilu yang Lesu, dalam 

https://hidayatullah.com (21/01/2019, 19:00WIB).  
17

Ibid., hal. 3. 

https://hidayatullah.com/
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rakyat Mesir. Minimnya warga yang datang ke TPS untuk memberikan hak 

suaranya, pemilu diperpanjang hingga 28 Mei 2014. Saat pemilihan berlangsung, 

pendukung Mursi dan kelompok Islamis lainnya memboikot dan menebar aksi 

protes yang dengan cepat telah dibubarkan oleh pasukan keamanan Mesir. Di 

Fayum, provinsi barat daya Kairo, polisi anti huru-hara telah menembakkan gas 

air mata setelah demonstran melemparkan batu dan meneriakan slogan-slogan 

menentang pemilu.
18

 Beberapa media masa di Mesir juga menggambarkan situasi 

pemilu saat ini ditandai dengan berkurangnya antusiasme masyarakat Mesir untuk 

melakukan pemungutan suara. 

Pada rencana awal pemerintah Mesir melaksanakan pemilu hanya berjalan 

dua hari pada 26 dan 27 Mei 2014, namun diperpanjang menjadi tiga hari untuk 

memberikan kesempatan kepada masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya. 

Para pengamat di Mesir melihat bahwa keputusan untuk perpanjangan pemilu 

menjadi tiga hari diputuskan pada tanggal 27 menjelang penutupan pemilihan. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pemilu kedua yang dilaksanakan secara demokratis.  

Para pendukung Al-Sisi, dari awal sudah mengetahui bahwa kemenangan 

Al-Sisi adalah suatu kepastian. Masyarakat lainnya yang tidak mendukung Al-Sisi 

memiliki kecemasan dan ketidakpuasa setelah Al-Sisi memenangkan pemilu. 

Mereka beranggapan bahwa Al-Sisi tidak memiliki rencana konkret untuk 

membawa Mesir keluar dari kesengsaraan karena Al-Sisi akan memimpin Mesir 

                                                             
18

Ibid. 
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dengan gaya otokratik seperti yang pernah dilakukan oleh Husni Mubarak.
19

 

Pendukung Al-Sisi menyanjung kemenangannya dengan menggambarkan Al-Sisi 

sebagai seorang prajurit yang melawan terorisme dan orang satu-satunya yang 

mampu mengatasi permasalahan ekonomi Mesir, tingginya angka pengangguran, 

inflasi dan ketidakstabilan ekonomi pasca kudeta Mursi. 

Pemilu tahun 2014 ini kontras dengan situasi pada awal tahun 2012, ketika 

para pendukung Ikhwanul Muslimin beramai-ramai untuk memberikan suaranya. 

Sebulan terakhir sebelum diselenggarakannya pemilu, salah satu tokoh Ikhwanul 

Muslimin yang masih berani untuk hadir dihadapan publik mengajak rakyat 

Negeri Piramida untuk memboikot pemilu legislative di Mesir. Selain untuk 

memboikot jalannya pemilu di Mesir, ulama dari Salafi yang satu ideology 

dengan Ikhwanul Muslimin juga menyerukan fatwa bahwa terlibat dan ikut serta 

dalam pemilihan kali ini adalah terlarang. Sejak terjadinya kudeta terhadap Mursi, 

Mersi sudah tidak mempunyai wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen. 

Jenderal Al-Sisi sempat berjanji untuk menggelar pemilihan legislative pada tahun 

lalu, namun pada akhirnya mundur menjadi dua putaran dalam pelaksanaannya 

pada 18-19 Oktober dan 22-23 November.
20

 

Sejak pemilihan presiden di Mesir dilaksanakan Abdul Fattah Al-Sisi 

sudah mendapatkan banyak dukungan untuk kemenangannya, namun partisipasi 

rakyat Mesir untuk memilih tetap rendah, hanya 44% yang pergi ke TPS untuk 

memilih. Ikhwanul Muslimin mendesak untuk melakukan pemboikotan pemilu 

                                                             
19 Ibid. 
20

Ardyan Mohamad, 2015, Pemilu Mesir usai Ikhwanul Muslimin dikudeta, sepi pemilih, dalam 

https://www.merdeka.com/dunia/pemilu-mesir-usai-ikhwanul-muslimin-dikudeta-sepi-

pemilih.html (08/01/2017, 15:55 WIB).  

https://www.merdeka.com/dunia/pemilu-mesir-usai-ikhwanul-muslimin-dikudeta-sepi-pemilih.html
https://www.merdeka.com/dunia/pemilu-mesir-usai-ikhwanul-muslimin-dikudeta-sepi-pemilih.html


57 

 

karena Al-Sisi telah melakukan penipuan dan muslihat sejak terjadinya kudeta, 

serta mengadili Mursi dan beberapa pendukung Ikhwanul Muslimin yang diadili 

dengan tuduhan atas tewasnya para demonstran yang anti terhadap pemerintah 

Mesir. Tidak hanya itu saja al-Sisi juga memberikan putusan untuk melakukan 

hukuman mati terhadap Mursi dan pendukung Mursi.
21

 

Hasil resmi pemilihan presiden Mesir dikeluarkan dan akan diumumkan 

oleh komite pemilihan umum pada 4 Juni 2014. Hanya sebanyak 47,45% 

pengguna hak pilih yang memilih dari total daftar pemilih tetap 53,7 juta warga, 

dan 1,4 juta suara yang dinyatakan tidak sah. Setelah hasil pengumuman resmi 

presiden dikeluarkan, al-Sisi menyampaikan pernyataannya yang disiarkan 

melalui televisi dan berterima kasih kepada seluruh warga Mesir, hakim, media 

masa atas peran dan kerjasama mereka selama pemilu dilaksanakan. Al-Sisi juga 

berterima kasih kepada lawan capres satu-satunya Sabani, yang telah mengambil 

bagian dalam pemilu Mesir. Raja Saudi Abdullah bin Abdulaziz merupakan 

pemimpin negara pertama yang memberikan ucapan selamat atas kemenangan al-

Sisi dalam pemilihan presiden Mesir. Raja Abdullah juga menyebutkan bahwa 

kemenangan al-Sisi merupakan “hari bersejarah” bagi Mesir dan menyerukan 

konferensi donor untuk membantu Mesir dalam menstabilkan permasalahan 

ekonomi.
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Kemenangan Abdul Fattah al-Sisi tidak luput dari pendukung yang setia 

memberikan dukungan. Pendukung al-Sisi bergembira menyambut presiden baru 

mereka sepanjang malam di Kairo. Ribuan orang yang yang mendukung al-Sisi 

berkumpul di pusat alun-alun TahrirSquare, tempat dimana lahirnya aksi 

pemberontakan yang menurunkan otokrat lama, Husni Mubarak. Para pendukung 

mengibarkan bendera-bendera yang bergambarkan al-Sisi untuk meramaikan 

jalan-jalan Mesir dan membunyikan klakson kendaraan mereka. Perayaan ini juga 

ramai dikota-kota lainnya di Mesir. 
23

 

Pemilu kali ini pun mendapatkan kritikan, yaitu kurangnya antusiasme 

rakyat Mesir dalam pemungutan suara. Sebagai pendukung al-Sisi, mereka sudah 

mengetahui bahwa kemenangannya merupakan suatu kepastian mutlak. 

Masyarakat lainnya menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan terpilihnya al-

Sisi, mereka menganggap bahwa al-Sisi tidak memiliki rencana yang konkret 

untuk membawa Mesir keluar dari kesengsaraan, serta mencemaskan jika al-Sisi 

akan menjadi pemimpin yang otokratik seperti Husni Mubarak. Namun, para 

pendukung al-Sisi menyanjung dengan menggambarkan sebagai seorang prajurit 

yang melawan terorisme dan satu-satunya orang yang mampu mengatasi masalah 

perekonomian Mesir, tingginya angka pengangguran, inflans dan ketidakstabilan 

Mesir.
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