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Abstract 

Revolusi Mesir yang terjadi pada tahun 2011 menimbulkan banyak pertanyaan yang 
tidak sepenuhnya terjawab. Apa alasan yang mencetuskan masyarakat Mesir turun ke jalan 
bersama-sama bertujuan untuk menjatuhkan rezim Mubarak? Setelah rakyat Tunisia 
dinyatakan berhasil dilakukan revolusi yang sama, hal ini yang kemudian menjadi inspirasi 
rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama terhadap rezim Mubarak yang sudah berkuasa 
selama 30 tahun lebih. Pada awalnya Mubarak menolak turun, namun di hari terakhir para 
demonstran turun ke jalan-jalan di kota-kota besar dan kekerasan yang semakin sering terjadi, 
juga tekanan-tekanan yang diberikan oleh negara-negara besar lainnya menjadikan Hosni 
Mubarak mau tidak mau akhirnya melepaskan kursi jabatan sebagai presiden Mesir. Namun 
pengumuman pengunduran ini sayangnya tidak dikeluarkan langsung oleh Mubarak, tapi 
melalui wakil presiden yaitu Omar Suleiman. Pasca turunnya Mubarak, banyak ragam reaksi 
yang ditunjukkan oleh negara-negara di dunia ini. Pertanyaan yang paling mendasar setelah 
rakyat berhasil melakukan revolusi rakyat, apakah president pengganti Mubarak bisa 
mengendalikan serta memperbaiki sistem pemerintahan pasca rezim Mubarak runtuh dan 
bagaimanakah tanggapa negara-negara dunia saat terjadi dan pasca terjadinya revolusi 
Mesir.  

KataKunci: revolusi Mesir, Hosni Mubarak, Omar Suleiman, Mohammed Husain Tantawi, 
militer.

Revolusi yang terjadi di Mesir pada 

tahun 2011 bisa dikatakan adalah 

sebuah efek domino setelah 

keberhasilan pemberontakan rakyat 

Tunisia terhadap presiden mereka. 

Dipengaruhi oleh revolusi rakyat yang 

berhasil dilaksanakan di Tunisia, 

masyarakat Mesir yang juga merasakan 

penderitaan akibat cengkeraman 

kekuasaan Hosni Mobarak selama 

kurang lebih 30 tahun yang dinilai 

diktator memulai aksi perlawanan untuk 

menjatuhkan rezim Mubarak. Pada 

awalnya Mubarak masih bisa melawan 

aksi pemberontakan yang dilakukan 

oleh rakyatnya sendiri. Namun setelah 

mendapat teguran dan himbauan keras 

dari dunia internasional, polisi dan 

tentara yang memiliki loyalitas terhadap 

rezim Mubarak pun tak kuasa melawan 

arus massa demonstran. Dan dalam 

waktu 18 hari saat masyarakat turun ke 

jalan untuk berdemonstrasi menuntut 

turunnya Mubarak, akhirnya pemimpin 

negeri piramida itu pun mengundurkan 

diri dari kursi jabatannya sebagai 

Presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 

2011. Wakil Presiden, Omar Suleiman, 

mewakili Presiden Mubarak 

mengungumkan kepada masyarakat 

Mesir bahwa Mubarak sudah 

mengundurkan diri dan Dewan Militer 

yang akan memegang kendali atas 

Mesir. Dengan ini tujuan masyarakat 
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Mesir untuk menggulingkan rezim 

diktator Mubarak pun tercapai. 

Tetapi setelah itu kembali muncul 

persoalan baru setelah pergolakan yang 

terjadi di negeri piramida itu. Seperti 

apakah reaksi dunia internasional 

mengenai revolusi rakyat yang terjadi 

sejak tanggal 25 Januari – 11 Februari 

2011 tersebut. Apakah pengganti 

Mubarak bisa mengembalikan kondisi 

politik, ekonomi dan sosial Mesir 

kembali stabil seperti dulu ketika 

Mubarak memimpin? Seperti apakah 

kondisi Mesir pada tahun pertama pasca 

pengunduran diri pemimpin yang sudah 

berkuasa selama kurang lebih 30 tahun 

itu? 

Revolusi Mesir 2011 

Demonstrasi yang dilakukan oleh 
masyarakat, meskipun berjalan cukup 
cepat yaitu selama 18 hari, namun 
bukanlah melalui jalan yang mudah. 
Ratusan warga meninggal dalam 
peristiwa bersejarah ini, sementara 
ratusan lainnya luka-luka, dan tidak 
sedikit yang ditahan oleh rezim 
Mubarak yang saat itu masih berkuasa. 
Demonstrasi masyarakat Mesir dengan 
tuntutan agar Hosni Mubarak segera 
turun dari kursi presiden yang telah 
didudukinya selama lebih dari 30 tahun 
ini terinspirasi dari gerakan revolusi di 
Tunisia yang berhasil menggulingkan 
Presiden Zainal Abidin bin Ali. 
Perjuangan rakyat Tunisia menjadi 
inspirasi bagi rakyat Mesir yang 
merasakan situasi politik dan sosial yang 
hampir sama. 

Rakyat Mesir selama 30 tahun lebih 
telah dipimpin oleh sosok pemimpin 
negara yang diktator. Kondisi 
masyarakat yang demokratis seperti hak 
untuk mengeluarkan pendapat seperti 
dalam berdemonstrasi untuk menentang 
kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
dinilai tidak sesuai dengan masyarakat 
atau merugikan masyarakat tidak 
diperbolehkan. Bahkan ancaman 
hukuman penjara membayangi 
masyarakat saat mereka akan 
melakukan aksi demonstrasi. Dan 
meskipun Mesir merupakan salah satu 
negara Timur Tengah yang cukup kaya 
dan juga sebagai pusat budaya dan 

politik utama di kawasan Timur Tengah, 
namun lebih dari setengah penduduk 
Mesir masih hidup dalam garis 
kemiskinan. Selain kebebasan 
berpendapat dan berekspresi yang tidak 
didapat selama masa pemerintahan 
Mubarak, korupsi juga menjadi hal yang 
lumrah serta menjadi salah satu 
penyebab utama kemiskinan yang masih 
melanda sebagian besar warga negara 
Mesir. Sementara itu kekayaan keluarga 
Mubarak semakin tahun semakin 
menumpuk, juga hartakekayaan orang-
orang terdekat Mubarak. 

Hal ini tentunya menimbulkan 
kemarahan dari pihak masyarakat 
Mesir, terutama dari kalangan 
intelektual muda yang mendambakan 
kebebasan berpendapat karena sudah 
tidak tahan dengan gaya kepemimpinan 
Mubarak yang diktator. Selaian dari 
kalangan pemuda, kemarahan ini juga 
berasal dari kalangan masyarakat akar 
rumput (grass root) yang selama ini 
merasa terzalimi oleh rezim Mubarak. 
Dengan dibantu informasi yang 
disebarkan memalui jejaring sosial 
seperti Facebook dan Twitter, dalam 
waktu singkat masyarakat Mesir sudah 
turun ke jalan dan menuntut Presiden 
Mubarak turun dari jabatan presiden. 
Dan unjuk rasa ini tidak hanya terjadi di 
Lapangan Tahrir di Kairo saja, juga 
terjadi di kota-kota besar Mesir lainnya 
seperti Rafah dan Alexandria, rakyat 
juga turun ke jalan menuntut Mubarak 
turun dari kursi kepresidenan sembari 
meneriakkan slogan anti rezim 
Mubarak. 

 

 

 

 

Kronologis Revolusi Mesir 

14 Januari: Presiden Tunisia Zainal 
Abidin bin Ali lari ke negara Arab Saudi 
dan meminta suaka di sana lantaran 
bentrokan dan tuntutan dari rakyat 
Tunisia agar presiden segera turun dari 
kursi kekuasaannya. 

25 Januari: terinspirasi dari kejatuhan 
presiden Bin Ali di Tunisia, warga Mesir 
mulai berdemonstrasi menentang 
pemerintah yang diikuti ribuan warga di 
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Kairo dan berbagai propinsi lainnya. 
Demonstrasi yang disebut dengan nama 
“Yaumul Ghadab (Hari Kemarahan)” itu 
berlangsung atas permintaan para 
aktivis Mesir melalui jejaring sosial 
Facebook. Empat orang termasuk 
seorang aparat keamanan tewas dalam 
bentrokan antara para demonstran dan 
aparat. 

 

26 Januari: Demonstrasi tetap 
berlanjut meski Kementerian Dalam 
Negeri Mesir telah mengeluarkan 
peringatan menyusul peningkatan 
jumlah korban tewas mencapai lima 
orang, dan puluhan cedera. Seluruh 
jaringan internet diputus dalam rangka 
mencegah tersebarnya berita soal 
tuntutan reformasi ke seluruh Mesir 
(www.vivanews.com). 

27 Januari: bentrokan antara rakyat 
melawan polisi terus terjadi. Semakin 
banyak korban cedera maupun korban 
juwa yang berjatuhan. Muhammad El 
Baradei, mantan Ketua Energi Atom 
Internasional (IAEA) yang juga dikenal 
sebagai pengkritik Mubarak serta 
pemimpin partai oposisi utama, tiba di 
Kairo untuk bergabung bersama 
demonstran. El Baradei meminta 
Mubarak untuk segera turun. El Baradei 
juga menyampaikan kesiapannya untuk 
memegang kontrol pemerintahan 
transisi jika Mubarak bersedia turun. 

28 Januari: Terjadi bentrokan hebat 
antara polisi dan para demonstran di 
kota Suez. Tewas dan cederanya 
puluhan orang serta ditangkapnya 
ratusan orang dalam demonstrasi yang 
digelar setelah shalat Jumat di beberapa 
kota besar termasuk ibukota Kairo. 
Sejumlah kantor milik partai berkuasa 
pimpinan Hosni Mubarak, juga dibakar 
di berbagai kota. Mubarak 
membubarkan kabinetnya dan 
membentuk pemerintahan baru. 

29 Januari: Ketua Dinas Intelijen 
Mesir, Omar Suleiman, diangkat sebagai 
Wakil Presiden, dan Ahmad Shafiq, yang 
dulu menjabat sebagai menteri 
penerbangan sipil, ditunjuk untuk 
membentuk pemerintahan baru. 
Berlanjutnya demonstasi di Kairo dan 
kota-kota Mesir paca pidato Mubarak 
terjadi di saat para demonstran tetap 
menuntut lengsernya Mubarak.  

30 Januari: Para warga asing yang 
berdomisili di Mesir mulai dievakuasi 
menyusul peningkatan instabilitas. 
Jumlah demonstran di Bundaran Tahrir, 
Kairo mencapai puluhan ribu orang. 
Mendagri Mesir menginstruksikan 
penempatan pasukan keamanan di 
seluruh kota Mesir kecuali di Bundaran 
Tahrir, Kairo. Pemerintah Mesir 
menutup aktivitas jaringan televisi 
Aljazeera di Mesir dan menutup 
transmisi sinyal satelit Nilesat untuk 
program Aljazeera di sebagian kawasan 
Timur Tengah. 

 

31 Januari: Mubarak menunjuk 
wakilnya, Omar Suleiman untuk 
berunding dengan seluruh kelompok 
oposisi guna membicarakan 
amandemen undang-undang dasar dan 
reformasi dewan yudikatif. Hosni 
Mubarak, menginstuksikan perdana 
menteri barunya untuk mulai berunding 
dengan kelompok oposisi dan berupaya 
menyediakan lapangan kerja baru dan 
juga untuk mengakhiri inflasi mata 
uang. Militer yang bersikap netral 
mengatakan bahwa mereka tidak akan 
menggunakan kekerasan terhadap 
demonstran, dan kebebasan berekspresi 
dengan damai akan dijamin bagi semua 
warga negara. Ribuan demonstran 
berkumpul di Lapangan Tahrir saat jam 
malam berlaku, menuntut Mubarak 
segera mundur dari kursi kepresidenan. 

1 Februari: Hosni Mubarak dalam 
pidatonya di Televisi Nasional Mesir 
bersikeras akan mempertahankan 
jabatannya namun tidak akan 
mencalonkan diri dalam pemilu 
mendatang. Ia juga menyatakan akan 
berupaya keras menyerahkan kekuasaan 
secara damai. Dan dia juga menawarkan 
konsesi. Sekelompok masyarakan badui 
dan para preman bayaran Mubarak, 
mendadak muncul di Bundaran Talat di 
dekat Bundaran Tahrir dan menyerang 
warga yang tengah berdemonstrasi. 

2 Februari: Sekejen Liga Arab, Amr 
Moussa, mengatakan akan memikirkan 
secara serius pencalonan dirinya dalam 
pemilu presiden mendatang. Ketua 
Parlemen Mesir menyatakan akan 
melakukan sejumlah perubahan dalam 
undang-undang dasar. Ia juga 
mengkonfirmasikan pembekuan seluruh 
aktivitas parlemen sampai lembaga ini 
selesai meninjau protes menyangkut 
pemilu presiden sebelumnya. Militer 
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meminta demonstran meninggalkan 
jalan Lapangan Tahrir, namun 
demonstran menolak meninggalkan 
tempat sehingga bentrokan antara 
massa pendukung Mubarak dan massa 
anti rezim Mubarak menjadi hal yang 
tidak bisa dihindari. 

3 Februari: Kelompok oposisi utama 
Mesir menolak usulan Perdana Menteri 
Mesir Ahmad Shafiq untuk berunding. 
Perundingan hanya akan dilakukan 
setelah Mubarak mundur dari jabatan 
presiden dan adanya upaya 
pembentukan pemerintahan persatuan 
nasional pasca turunnya Mubarak. 
Sekelompok orang bersenjata pro-
Mubarak menembaki warga di 
Bundaran Tahrir. Aparat keamanan 
Mesir juga menginstruksikan para 
wartawan agar segera meninggalkan 
hotel-hotel di sekitar Bundaran Tahrir. 
Omar Suleiman menyatakan bahwa 
Mubarak dan putranya tidak akan ikut 
dalam pemilu presiden mendatang. Ia 
juga menginstruksikan penindakan 
tegas terhadap para pelaku kerusuhan 
dan instabilitas di sekitar lokasi 
Bundaran Tahrir. 

4 Februari: Lebih dari satu juga warga 
Mesir menggelar shalat Jumat di 
Bundaran Tahrir, dan khatib Shalat 
Jumat menuntut masyarakat untuk 
tetap bertahan hingga tergulingnya 
rezim Mubarak.  

5 Februari: Para anggota partai 
berkuasa mengundurkan diri dan Hisam 
Badrawi ditunjuk sebagai ketua baru 
partai pendukung Mubarak. Adapun 
jabatan sekjen penentu kebijakan partai 
tersebut yang sebelumnya milik Gamal 
Mubarak (putra dari Hosni Mubarak), 
diserahkan kepada Sifwat Sharif. 

6 Februari: Berbagai kelompok 
oposisi, termasuk Ikhwanul Muslimin, 
berunding dengan Wakil Presiden Omar 
Suleiman guna mengatakan bahwa 
tuntutan utama mereka agar segera 
dipenuhi, yaitu Mubarak mengundurkan 
diri. Bank dibuka kembali dan bisa 
beroperasi dengan normal setelah 
seminggu ditutup dengan alasan 
keamanan. 

7 Februari: Tuntutan pengadilan 
terhadap Habib al-Adli, mantan menteri 
dalam negeri Mesir. Mubarak 
membentuk dua komite untuk mengkaji 
amandemen konstitusi. Dan pemimpin 

oposisi mengatakan pembicaraan 
dengan pemerintah tidak ada kemajuan. 

8 Februari: Para demonstran 
memblokade gedung parlemen dan 
kabinet dan merupakan demonstrasi 
terbesar selama revolusi berlangsung. 
Wakil Presiden Suleiman mengatakan 
pihaknya mempunyai jadwal untuk 
mentransfer kekuasaan secara damai. 

 

 

 

9 Februari: Dalam bentrokan antara 
pasukan polisi dan para demonstran di 
kota al-Kharga, di Propinsi al-Wadi al-
Jadid, lima orang tewas dan 100 orang 
cedera. 

10 Februari: Dewan Tinggi Angkatan 
Bersenjata Mesir menggelar sidang 
tanpa kehadiran Presiden Hosni 
Mubarak dan merilis deklarasi nomor 
satu serta menegaskan bahwa dewan ini 
akan menggelar sidang secara berkala 
untuk mengontrol kondisi Mesir. 
Mubarak merespon tuntutan 
masyarakat dengan menyatakan bahwa 
dia tidak akan mengundurkan diri dari 
kekuasaan sampai masa tugasnya 
berakhir, dan menyerahkan wewenang 
kepada wakil presiden, yaitu Omar 
Suleiman. Omar Suleiman juga 
berpidato setelah pidato Mubarak. 
Suleiman berusaha meyakinkan 
masyarakat Mesir bahwa Mubarak 
berkomitmen untuk melimpahkan 
kekuasaan secara damai dan bertindak 
berdasarkan undang-undang dasar. 
Oleh karena itu, Suleiman berharap agar 
para demonstran terutama yang berada 
di Bundaran Tahrir dan sekitar gedung 
parlemen untuk segera pulang ke rumah 
mereka masing-masing. Para 
demonstran mengamuk setelah 
mendengar pidato Omar Suleiman dan 
Hosni Mubarak. Tekad mereka untuk 
menggulingkan rezim diktator Mubarak 
semain membara. 

11 Februari: Omar Suleiman secara 
tiba-tiba mengumumkan pengunduran 
diri Mubarak dari kekuasaan yang telah 
dicengkeramnya selama 30 tahun. 
Seluruh wewenang Mubarak diserahkan 
kepada militer Mesir. Militer merilis 
deklarasi nomor dua yang di dalamnya 
disebutkan kondisi darurat dan berjanji 
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akan mencabutnya setelah situasi 
kembali normal. Pelaksanaan pemilu 
bebas dan transparan juga di antara 
janji-janji militer. Dewan Tinggi 
Angkatan Bersenjata Mesir merilis 
deklarasi nomor tiga yang menyebutkan 
bahwa dewan ini akan menggantikan 
pemerintahan posisi pemerintahan yang 
tidak didukung oleh rakyat Mesir.. 

 

Reaksi Dunia Internasional 

Dunia internasional memiliki 
respon yang hampir serupa mengenai 
revolusi Mesir tahun 2011. Banyak dari 
negara-negara dunia yang meminta 
Mubarak segera turun dari kursi 
kekuasaannya yang telah ia duduki 
selama 30 tahun lebih. Bahkan Amerika 
Serikat yang selama ini memandang 
Mesir sebagai sekutu utamanya di 
kawasan Timur Tengah sering kali 
menghimbau agar Mubarak segera 
memenuhi tuntutan rakyat dan agar 
tidak bertindak kasar terhadap rakyat 
yang berdemonstrasi. Tindakan 
kekerasan bukanlah sebuah solusi yang 
tepat untuk menangani para 
demonstran Mesir, dan reformasi politik 
dibutuhkan untuk menjaga kepentingan 
masyarakat Mesir. Demikian yang 
diungkapkan oleh Presiden Amerika 
Seritak, Obama, terkait masalah yang 
menimpa Mesir. Menteri Luar Negeri 
Amerika Serikat, Hillary Clinton, 
mengkritik tindakan yang dilakukan 
Mubarak ketika dia merombak 
kabinetnya. Clinton menyatakan bahwa 
penentuan wakil presiden tidak cukup 
untuk meredam amarah demonstran 
yang menuntut Mubarak segera mundur 
dari kursi jabatan presiden 
(hminews.com). 

Mengenai keputusan Mubarak 
untuk mengundurkan diri, beberapa 
negara pun memiliki respon yang 
hampir sama. Negara-negara di dunia 
menyambut baik keputusan Hosni 
Mubarak untuk turun dari kursi 
kepresidenan dan berharap pada 
kepemimpinan baru yang dipegang oleh 
pihak militer untuk segera melakukan 
perundingan dengan para demonstran 
dan pihak oposisi pemerintahan. 
Negara-negara tersebut antara lain: 

Amerika Serikat yang melalui Wakil 
Presiden Joe Biden mengatakan 
pergantian kekuasaan di Mesir 

merupakan momen yang sangat penting 
dalam sejarah negeri itu dan juga 
kawasan Timur Tengah.  

Israel berpendapat bahwa terlalui dini 
untuk memprediksi dampak 
pengunduran diri Mubarak terhadap 
proses demokrasi di negeri Mesir. 
Namun meskipun demikian, Israel tetap 
berharap bahwa perubahan ke arah 
demokrasi itu tanpa adanya kekerasan 
lagi, serta Israel berharap bahwa 
kesepakatan damai yang tercipta antara 
Israel-Mesir tetap dipertahankan oleh 
presiden pengganti Mubarak. 

Liga Arab sendiri memandang 
pengunduran diri Mubarak sebagai 
sebuah peluang untuk membangun 
konsensus nasional yang baru bagi 
negara Mesir, juga bagi negara-negara 
kawasan Timur Tengah lainnya yang 
sedang mengalami proses reformasi 
ataupun proses pergantian kekuasaan. 

Swiss berjanji akan membekukan aset 
yang disinyalir milik Hosni Mubarak, 
seperti yang dikatakan oleh Juru Bicara 
Menteri Luar Negeri Swiss, Lars 
Knuchel “Saya dapat 
mengkonfirmasikan bahwa Swiss telah 
membekukan aset milik mantan 
presiden Mesir, namun demi alasan 
etika, saya tak bisa mengungkapkan 
berapa banyak aset yang dimiliki oleh 
Mubarak yang ada di Swiss”. Pendapat 
ini keluar sebagai respon dari 
permintaan Mesir terhadap negara-
negara Barat untuk segera membekukan 
aset yang dimiliki oleh bekas pejabat 
rezim Mubarak (www.voanews.com). 

Denmark melalui Menteri Luar Negeri 
Lene Espersen mengatakan bahwa 
keputusan Mubarak untuk mundur 
adalah keputusan yang tepat karena 
selama ini Mubarak adalah simbol 
penindasan selama beberapa puluh 
tahun bagi para demonstran yang tidak 
percaya pada kemampuannya untuk 
melakukan reformasi yang diinginkan 
masyarakat Mesir. 

Indonesia Duta Besar RI untuk Mesir, 
A.M. Fachir justru memuji sikap 
kenegarawanan Mubarak yang telah 
berkuasa di Mesir sejak tahun 1981 
tersebut. “Pengunduran diri Kepala 
Negara Mesir itu menunjukkan 
kenegarawanan beliau yang dengan 
lapang dada menerima keinginan 
rakyat,” katanya. 
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PBB Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-
Moon, juga berpendapat bahwa revolusi 
rakyat yang sedang terjadi di Mesir 
adalah sebuah bentuk kebebasan 
berekspresi yang harus sepenuhnya 
dihormati ketika negara tersebut sedang 
dalam masa transisi bentuk negara 
maupun transisi kekuasaan. Ban Ki-
Moon juga menyerukan secara lebih 
terbuka untuk negara-negara yang 
sedang mengalami gelombang protes 
seperti yang terjadi di Mesir, Tunisia, 
dan Yaman, agar mendengarkan suara 
warganya dan menampik kekhawatiran 
mereka. 

Uni Eropa (EU) yang diwakili oleh 
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni 
Eropa, Catherine Ahston, mengatakan 
“Uni Eropa menghormati keputusna 
Mubarak. Dengan mundur, dia telah 
mendengar suara masyarakat Mesir dan 
membuka jalan reformasi yang lebih 
cepat dan lebih dalam. Hal yang paling 
penting untuk dilakukan sekarang 
adalah dialog yang dilakukan lebih 
dipercepat, yang memiliki tujuan pada 
pemerintahan yang merangkul semua 
yang menghormati aspirasi rakyat. Masa 
depan Mesir terletak sepenuhnya di 
tangan rakyat Mesir. Dan Uni Eropa  
akan membantu sebisanya.”. 

 

Pemerintah Pasca Mubarak 

Militer telah membubarkan 
parlemen dan membekukan konstitusi 
dan mengatakan hanya akan 
memerintah selama enam bulan, sampai 
pemilu digelar. Perdana Menteri Ahmed 
Shafiq mengatakan sebagian besar 
menteri saat ini akan tetap menjabat 
sampai pemilu.  Tujuan utama dari 
pemerintahan masa transisi ini adalah 
untuk memulihkan kembali kondisi 
kehidupan normal di Mesir, bersamaan 
dengan mengembalikan kembali rasa 
aman yang telah hilang dalam beberapa 
minggu saat revolusi berlangsung. 
Masyarakat akan bisa memberikan 
suara atas amandemen itu dalam dua 
bulan pasca jatuhnya rezim Mubarak. 
Itu adalah langkah pertama dari batas 
waktu yang ditetapkan untuk menuju 
reformasi yang akan dicanangkan oleh 
militer (www.voanews.com). 

Dari segi perekonomian pekerja 
Mesir melakukan pemogokan menuntut 
bayaran dan tunjangan yang lebih baik 

setelah mundurnya Presiden Mubarak. 
Dan akibat dari revolusi Mesir itu 
sendiri meskipun membuka perspektif 
politik baru bagi negara piramida ini, 
ternyata juga menyebabkan 
perekonomian Mesir terpukul sehingga 
membuat banyak turis keluar dari Mesir 
dan investor asing menarik investasi 
mereka. “Setidaknya, revolusi in 
merugikan Mesir sekitar USD 310 juta 
per hari, usai pemberontakan meletus 
pada 25 Januari lalu” seperti yang 
dilaporkan oleh Credit Agricole, dikutip 
dari AFP pada hari Rabu (9/2/2011). 
Credit Agricole juga menilai kerusakan 
ekonomi yang harus ditanggung Mesir 
menyebabkan sejumlah perusahaan 
terhenti, tutupnya perbankan dan juga 
bursa saham. Dampak lain dalam bidang 
ekonomi adalah turunnya nilai mata 
uang Mesir terhadap dolar Amerika 
Serikat. Penurunan ini terjadi antara 
lain karena penurunan investasi 
lantaran banyak investor asing yang 
menarik investasi mereka karena 
revolusi yang terjadi di Mesir pada saat 
itu, dan juga karena keadaan Mesir yang 
masih belum stabil. Selain itu 
peningkatan arus keluar modal juga 
menjadi salah satu penyebab turunnya 
nilai mata uang Mesir terhadap dolar 
Amerika Serikat. 

Dari segi stabilitas sosial, ternyata 
kondisi keamanan masih belum bisa 
terwujud dengan baik. Masih banyak 
pertempuran antara rakyat melawan 
pemerintahan sementara. Hal ini 
dikarenakan masyarakat memandang 
bahwa pemerintah yang sekarang 
sebenarnya masih dipengaruhi oleh 
rezim Mubarak. Dugaan ini muncul 
karena pihak pemerintah tidak kunjung 
mengamandemen konstitusi yang 
bertujuan untuk membatasi kekuasaan 
seorang presiden. Dugaan ini didasari 
oleh kesamaan latar belakang militer 
yang dimiliki oleh mantan presiden 
Mubarak dengan pemimpin 
pemerintahan Mesir dimasa transisi.  

Bahkan pada tanggal 7 Oktober 
2011, Syekh Mazhar Shaheen, Imam 
Masjid Omar Makram, Kairo, dalam 
pidatonya berpendapat bahwa telah 
terjadi pengkhianatan hukum di 
negaranya untuk mencegah mantan 
anggota Partai Demokrat Nasional 
(NDP) ikut dalam pemilihan parlemen 
mendatang. Shaheen meminta diakhiri 
dan dihapuskannya Undang-Undang 
Darurat di Mesir. Selain ini Shaheen 
meminta aturan pemilu harus diubah, 
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seperti yang diminta oleh sebagian besar 
kelompok dan partai politik sebelumnya. 
Shaheen menekankan pentingnya 
menasionalisasi kembali perusahaan-
perusaan negara yang telah diprivatisasi 
ketika rezim Mubarak berkuasa 
(www.republika.co.id). 

Selain itu, pada bulan November 
tahun lalu rakyat Mesir telah memblok 
bangunan kabinet untuk mencegah 
masuknya calon Perdana Menteri Kamal 
el-Ganzouri untuk memprotes pilihan 
junta dari tokoh mantan-rezim. Langkah 
itu muncul pada Jumat setelah puluhan 
ribu demonstran Mesir terus untuk 
menahan tetap di Lapangan 
Pembebasan Kairo untuk tujuan 
langsung mereka setelah 
berlangsungnya bentrokan sengit dan 
menelan banyak korban yang terjadi 
selama seminggu. Menurut mereka 
demonstrasi adalah jawaban terhadap 
aktivis yang menyerukan digelarnya 
sebuah pawai satu juta orang protes 
"Jumat Kesempatan Akhir" untuk 
menuntut diakhirinya pemerintahan 
militer di pasca revolusi Mesir dan 
pembentukan sebuah pemerintahan 
sipil. 

Protes datang setelah Dewan 
Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), 
yang mengambil alih setelah 
penggulingan mantan diktator Hosni 
Mubarak pada bulan Februari, memilih 
mantan Perdana Menteri Kamal el 
Ganzouri sebagai kepala pemerintahan 
transisi. Ganzouri yang berumur 78 
tahun telah menjabat sebagai perdana 
menteri Mesir pada 1996-1999, dan juga 
wakil perdana menteri dan menteri 
perencanaan di bawah kabinet 
pemerintahan Mubarak. 

Rakyat Mesir yang marah telah 
menyerukan untuk mengakhiri 
pemerintahan militer di negara mereka 
dan telah menuntut pengunduran diri 
kepala dewan militer yang berkuasa 
Mohamed Hussein Tantawi. Ganzouri, 
bagaimanapun, berjanji akan melayani 
tuntutan masyarakat Mesir dan 
mengumumkan bahwa Tantawi tidak 
bersedia untuk tetap berkuasa 
(www.islamtimes.org). 

Namun sederet tuntutan yang para 
demonstran suarakan masih banyak 
belum terpenuhi secara maksimal. Hal 
ini tentu saja berimplikasi terhadap 
program pemulihan ekonomi dan 
stabilitas politik di negeri Fir’aun 

tersebut. Selama kurang lebih satu 
tahun masa transisi, pemerintahan 
Mesir telah melahirkan 3 kabinet 
pemerintahan yang berbeda, yaitu: 
Kabinet Ahmed Shafik, Kabinet Sharaf 
dan kabinet terakhir yang berkuasa 
adalah Kabinet Ganzouri. 

Kesemua kabinet transisi tersebut, 
hampir dapat dipastikan telah gagal 
dalam menjalankan misinya. Penyebab 
utamanya adalah, kurangnya legitimasi 
dari level masyarakat akar rumput 
(grass root) atau mayoritas masyarakat 
Mesir. Mereka menuntut agar wajah-
wajah rezim lama, baik yang masih 
menjabat di dalam pemerintahan atau 
tidak, untuk segera diseret ke 
pengadilan. Semua tuntutan itu 
bertujuan untuk 
mempertanggungjawabkan kesalahan 
selama mereka berkuasa. 

Bentrokan terakhir, Jum’at 23 
Desember 2011 antara militer Mesir 
kontra Revolusioner Muda El Tahrir di 
depan kantor Perdana Menteri Mesir. 
Bentrokan itu menyisakan kepedihan 
dan kerisauan di kalangan masyarakat 
Mesir akan masa depannya. Korban 
yang jatuh dikedua belah pihak 
terhitung cukup banyak. Termasuk 
seorang wanita dipukuli sampai tak 
berdaya oleh sejumlah pasukan 
penanggulangan huru hara Mesir yang 
disiarkan oleh sejumlah stasiun televisi 
besar dunia. 

Bahkan sederet elite politik Mesir 
menuntut agar segera diadakan 
Rekonsiliasi Nasional. Diantaranya, 
termasuk transisi secara damai, 
penguasa pemerintahan Mesir yang saat 
ini diemban oleh Dewan Tertinggi 
Militer Mesir kepada pemerintahan sipil 
terpilih. 

Dr. Kemal El Helbawy, mantan juru 
bicara Ikhwanul Muslimin, mengatakan: 
Satu tahun yang telah dilalui oleh 
Revolusi Mesir, adalah tahun yang 
hilang dari sejarah Mesir. Walaupun 
revolusi telah mencapai target 
utamanya, yaitu menurunkan penguasa 
yang menjadi mitra strategis Israel di 
kawasan Timur Tengah. 

Mohamed Abdel Qudus, Pencetus 
Dewan Kebebasan di Press Syndicate 
Mesir, mengatakan: posisi undang-
undang selama kepemerintahan militer 
Mesir, sangat jauh dari asas kebebasan. 
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Selain itu, pendiri Gerakan Kefaya, 
George Ishak, mengatakan: Rakyat 
Mesir saat ini terpecah dua bagian, satu 
bagian pro militer, yang lainnya anti 
militer. Ia menyerukan untuk segera 
menyelenggarakan rekonsiliasi nasional. 
Serta penyerahan kekuasaan negara 
secara damai dari pihak milter ke sipil 
terpilih dalam pemilihan umum secepat 
mungkin (www.kompas.com).  

 

Kesimpulan 

Banyaknya revolusi yang terjadi 
tidak kurang karena berbagai alasan 
yang timbul dari kalangan masyarakat 
akar rumput (grass root). Dalam kasus 
Mesir, pemerintahan yang dipegangoleh 
satu orang selama 30 tahun semakin 
memperparah praktek korupsi dan 
nepotisme, serta revolusi perekonomian 
yang tidak membawa manfaat kepada 
mayoritas masyarakat Mesir. Namun 
tidak ada perubahan politik sama sekali 
mengakibatkan banyak rakyat Mesir 
yang selain merasa terasingkan di negeri 
sendiri juga merasa terhinakan oleh 
pemimpin negara mereka. Rasa 
terhinakan, terasingkan dan ditambah 
dengan rasa marah karena sudah 
bertahun-tahun tidak ada perubahan 
ekonomi dan politik yang nyata 
membawa rakyat Mesir menuju revolusi 
yang dimotivasi oleh kondisi nyata 
internal masyarakat Mesir dan 
keberhasilan rakyat Tunisia 
menggulingkan rezim Bin Ali. Mesir 
sudah matang untuk revolusi, 
perubahan dramatis yang harus terjadi 
oada titik tertentu dalam beberapa 
tahun yang akan datang. Bahkan tanpa 
perlu adanya percikan api seperti yang 
terjadi di Tunisia. 

Peran media massa dan juga social 
network merupakan faktor yang 
signifikan, tapi perannya terlalu dilebih-
lebihkan oleh sebagian besar media 
massa dunia. Social network bukanlah 
teknologi pertama yang mengguncang 
dunia perpolitikan. Jauh sebelum itu 
percetakan, telegram, telepon, radio, 
televisi dan kaset juga pernah 
mengguncang dunia. Dan seperti 
teknologi-teknologi sebelumnya, media 
sosial dan social network tidak 
menentukan apakah penggunyanya bisa 
ditindas oleh pemerintah serta 
dimanfaatkan pemerintah untuk 
memotivasi pendukungnya. 

Tepat 25 Januari 2012, revolusi 
modern bangsa Mesir telah genap 
berumur satu tahun. Banyak capaian 
yang telah dihasilkan oleh revolusi ini. 
Puncaknya adalah jatuhnya Presiden 
Mohamed Hosni Mubarak dari tampuk 
pemerintahan, setelah berkuasa selama 
30 tahun lebih di negeri piramida 
tersebut. Lengsernya Mubarak 
merupakan perkembangan yang 
signifikan, namun tidak menentukan. 
Hasil pasti yang telah dicapai dari 
evolusi ini adalah Mubarak mengakhiri 
suatu era yang berkepanjangan dalam 
dunia politik Mesir. Mubarak juga 
menandai berakhirnya tahap pertama 
revolusi Mesir. Tapi ini cuma berarti 
berakhirnya suatu permulaan. Apa yang 
dihapadi masyarakat dan pemerintahan 
Mesir pasca rezim Mubarak adalah 
perjuangan untuk masa depan Mesir. 
Tujuan yang hendak dicapai ini harus 
dilakukan dengan memperlambat 
jalannya waktu. Rakyat Mesir butuh 
waktu untuk membangun suatu 
masyarakat madani, serta membuka 
sebuah sistem politik demokrasi yang 
nyaris tertutup selama puluhan tahun. 
Suatu pemerintahan gabungan 
sementara yang terdiri dari unsur 
militer dan sipil mungkin merupakan 
jalan keluar terbaik bagi masa depan 
Mesir. Memperlambat waktu bukan 
berarti menghentikannya. Suatu transisi 
politik yang murni perlu didorong maju, 
artinya dengan laju yang terukur. 

Reformasi konstitusi merupakan 
kebutuhan yang harus segera dipenuhi. 
Mesir perlu konstitusi yang mendapat 
dukungan luas, dan ini mencakup 
checks and balances yang membuat 
kaum minoritas sulit menguasai kaum 
mayoritas, bahkan jika kaum minoritas 
ini mendapat dukungan yang besar di 
pemilu nanti. Gerakan-gerakan 
revolusioner selalu pecah dalam faksi-
faksi. Satu-satunya tujuan bersama 
mereka adalah menggulingkan rezim 
Mubarak. Segera setelah tujuan ini 
tercapai, makan unsur-unsur oposisi ini 
mulai menempatkan diri mereka 
masing-masing dalam posisi tahap 
kedua perjuangan dan persaingan 
merebut kursi kekuasaan. 

Selain itu Mesir akan menghadapi 
persoalan ekonomi yang serius, yang 
diperparah oleh peristiwa akhir-akhir ini 
yang telah membuat wisatawan 
ketakutan, mengecilkan hati investor 
asing dan menyebabkan banyak orang 
tidak mau masuk kerja. Tantangan dari 



Kondisi Mesir 

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 1, Februari 2016 

 257 

pertumbuhan penduduk yang cepat, 
pendidikan yang tidak memadai, 
peluang kerja yang tidak mencukupi, 
korupsi, birokrasi yang tidak efisien dan 
efektif, serta meningkatnya persaingan 
global merupakan dampak paling besar 
terhadap masa depan negeri Mesir. 

Pihak-pihak asing memiliki 
pengaruh terbatas terhadap 
perkembangan yang terjadi di Mesir. 
Seperti Amerika Serikat yang selama 
lebih dari 30 tahun selalu menyerukan 
himbauan agar dilakukannya reformasi 
politik. Namun Mesir selama ini 
memilih untuk tidak menghiraukan 
himbauan-himbauan tersebut. Padahal 
Amerika Serikat adalah salah satu mitra 
ekonomi dan militer Mesir yang paling 
penting, yang setiap tahunnya 

menyumbang dana untuk militer Mesir 
sebesar USD 1,3 miliar. 

Berangkat dari pengalaman Amerika 
Serikat pada masa reformasi di atas, 
pihak-pihak asing harus hati-hati untuk 
tidak banyak campur tangan terutama 
secara terbuka. Segala keputusan 
sebaiknya diserahkan kepada 
masyarakat Mesir untuk menentukan 
sendiri seberapa besar dan demokrasi 
macam apa yang mereka inginkan. 
Pihak asing hanya bisa membantu 
misalnya dengan menyumbang ide-ide 
reformasi konstitusi atau prosedur 
pemilihan umum, namun hal in harus 
dilakukan secara tertutup dan sebagai 
saran saja, bukan sebagai paksaan bagi 
masyarakat Mesir.
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