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Abstract 

Wahhabi is a religious group that included in the category of new religious movements. 
As a religious group that has a strong mass base and historical closeness with Bani Saud family, 
making them an interest group that has a strong influence on the formulation of foreign policy of 
Saudi Arabia. This study tried to see the significance of religious movements that are categorized 
as new religious movements, in particular to determine the influence of Wahhabi, against the 
foreign policy of Saudi Arabia in the Arab Spring in Egypt 2011-2013. Wahhabi ideology which 
has been used as an unwritten ideology in Saudi Arabia, making them one of the strong factors in 
the formulation of foreign policy, especially related to religious issues. Arab Spring in Egypt 
relates very closely with the religious and ideologically, get more attention and focus for these 
groups. By using the instrument in the form of religious either fatwa or religious terms, Wahabi 
was successful in bringing the masses and of course the Saudi government in the formulation of 
foreign policy 

Kata Kunci: Foreign Policy, New Religious Movements, Egypt, Saudi Arabia, Wahhabi and 
Arab Spring. 

Latar Belakang Masalah 

Studi hubungan internasional telah 
didominasi oleh asumsi bahwa negara 
pasti akan menjadi lebih sekuler karena 
mereka mengalami modernisasi 
(Marfleet 2012). Namun, realita interaksi 
agama dan politik di Arab Saudi 
tampaknya bertentangan dengan asumsi 
ini. Oil Boom dari 1970-an dan 
perkembangan selanjutnya dari 
infrastruktur Arab Saudi, ekonomi, dan 
bahkan lingkungan sosial tidak berubah 
sifat teokratisnya. Hubungan antara 
monarki Al-Saud dan pembentukan 
agama oleh kelompok Wahabi, adalah 
kompleks dan memunculkan pertanyaan 
apakah negara mengontrol agama, atau 
agama mengontrol negara. Sebuah 
analisis kritis dari interaksi antara rezim 
Al Saud dan Wahabi menunjukkan 
bagaimana kontrol mereka telah berubah 
sejak berdirinya kerajaan. Disaat Wahabi 

tampaknya lebih berpengaruh di ranah 
kebijakan domestik, negara dengan 
tujuan keamanan sekuler, muncul untuk 
membentuk keputusan kebijakan luar 
negeri tepat, meskipun harus diakui 
bahwa kebijakan luar negeri juga tidak 
lepas dari pengaruh Wahabi (Brown 
2013). Antara Wahabisme  dan Arab 
Saudi telah terjalin hubungan yang saling 
membutuhkan, antara satu pihak dengan 
pihak lainnya tidak bisa eksis tanpa 
keterkaitan antara keduanya. Semenjak 
pemerintahan King Abdul Aziz hingga 
sekarang, kaum Wahabi melayani negara 
atau setidaknya mereka yang memegang 
kekuasaan, dan begitu juga dengan 
negara melayani kaum Wahabi, jadi 
diantara mereka ada timbal balik. Kaum 
Wahabi memperkenalkan praktik yang 
secara luar biasa memperluas kekuasaan 
intrusif negara kepada para pelaksana 
hukum yang mendefinisikan aturan-
aturan dan tata perilaku. Hubungan 



Muchammad Syafrizal zaqi 

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2,  Juni 2016 
388      

antara Arab Saudi dan Wahabi 
berlangsung dengan sangat baik, lebih 
dari sekedar hubungan pragmatis dan 
saling memberi dukungan. Saudi dan 
Wahabi menemukan satu model untuk 
menjawab persoalan tentang bagaimana 
negara Islam, khususnya Arab Saudi, 
seharusnya bertindak dan menyikapi 
sebuah permasalahan di dunia modern. 

Revolusi Timur Tengah atau juga dikenal 
dengan istilah Arab Spring merupakan 
sebuah fenomena revolusi yang terjadi di 
kawasan Timur Tengah yang dimulai 
pada penghujung tahun 2010 mendekati 
awal tahun 2011. Revolusi ini telah 
mengakibatkan runtuhnya banyak rezim 
pemerintahan di kawasan Timur Tengah 
dan mengakibatkan krisis dan kekacauan 
dikawasan tersebut. Revolusi pertama 
kali terjadi dinegara Tunisia dan revolusi 
tersebut berhasil menumbangkan rezim 
pemerintahannya. Revolusi yang terjadi 
di Tunisia menjadi inspirasi bagi negara 
Timur Tengah lain untuk melakukan hal 
yang serupa dikarenakan kesamaan 
masalah yang dialami oleh negara di 
kawasan tersebut, sehingga revolusi 
menyebar ke negara lain di Timur 
Tengah seperti Mesir, Libya, Yaman, 
Bahrain, Suriah dan negara lainnya. Arab 
Saudi sebagai bagian dari kawasan Timur 
Tengah tidak dapat terlepas dari dampak 
revolusi Timur Tengah. Hal ini 
dikarenakan Arab Saudi juga memiliki 
faktor-faktor yang dapat memicu 
terjadinya revolusi sebagaimana negara 
Timur Tengah lainnya yang telah hancur 
stabilitas pemerintahannya bahkan 
pemerintahannya ditumbangkan.  

Apabila revolusi Timur Tengah dipahami 
secara mendalam, Dodge (2012) 
menyatakan bahwa terdapat dua faktor 
utama yang bisa memicu terjadinya 
revolusi di Arab Saudi, dua faktor pemicu 
revolusi yang dimaksud adalah isu 
demokratisasi yang disandingkan 
dengan isu kesejahteraan dan konflik 
agama yakni konflik antara Sunni dan 
Syi’ah. Faktor pertama, isu 
demokratisasi Arab Saudi. Pemerintahan 
Arab Saudi adalah pemerintahan 
monarki absolut, sehingga isu 
demokratisasi merupakan suatu hal yang 

dapat membahayakan sistem 
pemerintahan monarki absolut Arab 
Saudi karena demokratisasi akan 
melemahkan bahkan menghancurkan 
kekuasaan monarki. Pendukung 
demokratisasi Arab Saudi merupakan 
kelompok yang memiliki hubungan erat 
dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di 
Mesir yang mendukung dan 
menganjurkan demokrasi sebagai sistem 
pemerintahan terbaik. Kelompok 
pendukung demokratisasi Arab Saudi 
menamakan dirinya Al-Sahwa yang 
berarti kebangkitan. Keadaan negara 
yang berbentuk monarki yang tidak 
sesuai dengan demokrasi menjadikan 
Arab Saudi negara yang tidak bisa 
menerima demokrasi diterapkan 
dinegaranya.  

Faktor pemicu revolusi kedua yang juga 
terdapat di Arab Saudi adalah konflik 
Sunni-Syi’ah. Arab Saudi adalah negara 
yang mayoritas penduduknya adalah 
umat Islam Sunni yang sering disebut 
sebagai kelompok Wahabi. Arab Saudi 
merupakan negara Islam yang 
mengambil pokok ajaran Islam yakni Al-
Qur’an dan Sunnah menjadi konstitusi 
negaranya. Konsekuensi dari konstitusi 
tersebut adalah Arab Saudi menerapkan 
ajaran Islam di dalam sistem 
pemerintahannya. Konstitusi yang 
berlandaskan inti ajaran Islam juga 
memiliki konsekuensi berupa 
keterlibatan ulama Wahabi Arab Saudi di 
dalam pemerintahan Arab Saudi. Selain 
itu, latar belakang historis Arab Saudi 
yang tidak bisa dipisahkan dari peran 
kelompok Wahabi baik dalam pendirian 
negara maupun pemerintahannya. 

Arab Saudi sebagai negara monarki 
absolut tidak dapat menerima masuknya 
demokrasi yang dibawa oleh Arab Spring 
ke dalam sistem pemerintahannya 
dengan berbagai pertimbangan, seperti 
demokrasi dapat mengakibatkan 
masuknya kekuatan yang dapat merusak 
stabilitas pemerintahan Arab Saudi 
seperti Syi’ah dan pertimbangan lainnya. 
Momentum Arab Spring dimanfaatkan 
kelompok pro-demokrasi yang berafiliasi 
dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di 
Mesir untuk menyampaikan tuntutan 
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mereka tentang demokratisasi Arab 
Saudi. Akibat tuntutan yang terus 
disampaikan pihak pro-demokrasi 
menjadikan Arab Saudi mengambil 
strategi untuk menekan langsung pada 
pusat pergerakan paham pro-demokrasi 
tersebut. Arab Saudi memilih sikap 
konfrontasi terhadap kelompok 
Ikhwanul Muslimin di Mesir yang 
dianggap sebagai penyebab kerusakan 
kawasan Timur Tengah (Murad 2014) . 
Arab Saudi kemudian mengambil sikap 
mendukung pihak pemerintahan kudeta 
militer Mesir untuk tujuan melemahkan 
kekuatan Ikhwanul Muslimin sehingga 
ideologi pro-demokrasi dari Ikhwanul 
Muslimin dapat dilemahkan pula. Lebih 
jauh lagi, Arab Saudi juga menjatuhkan 
vonis teroris bagi kelompok Ikhwanul 
Muslimin pasca penjatuhan vonis serupa 
oleh pemerintahan kudeta militer Mesir.  

Pemimpin Arab Saudi Raja Abdullah 
meminta bangsa Arab untuk bersama-
sama melawan upaya de-stabilisasi 
Mesir. Raja Saudi tersebut pun 
mendukung kepemimpinan militer dan 
upaya militer yang membantai 
pendukung Presiden Mesir terguling 
Muhammad Mursi. "Kerajaan Saudi 
Arabia, rakyat dan pemerintahnya 
berdiri hari ini dengan saudara dari 
Mesir untuk melawan aksi terorisme," 
Hal tersebut disampaikan oleh 
pemimpin negara yang memliki julukkan 
negara petro dollar dalam pernyataan 
resmi di sebuah stasiun televisi. Hal ini 
semakin diperkuat dengan fatwa bahwa 
IM adalah teroris  dari Hai'ah Kibar-ul 
Ulama yang pada saat itu diketuai oleh 
seorang tokoh Wahabi bernama Abdul-
`Aziz ibn `Abdullah ibn Muhammad Al 
Al-Shaykh. Kelompok Wahabi 
melakukan pendekatan kepada 
pemerintah Arab Saudi melalui lembaga 
hukum keagamaan, ulama-ulama 
Wahabi yang menjadi Mufti (dewan 
Fatwa), ataupun para Imam Besar. 
Bukan hanya kepada pemerintahan, hal 
ini juga dilakukan dengan cara 
memberikan ceramah-ceramah kepada 
masyarakat di akar rumput, bahwa 
tindakan perlawanan terhadap 
pemerintah yang sah adalah sebuah 
makar dan bisa dicap sebagai kafir. 

Demonstrasi menentang kudeta militer 
di Mesir yang digerakkan oleh Ikhwanul 
Muslimin, dianggap sebagai tindakan 
bughat atau makar kepada pemerintah 
yang sah, yang dilarang dalam Islam. 
Ulama-ulama tersebut mendasarkan 
kepada dalil wajibnya ketaatan kepada 
ulil amri (penguasa), baik ketika 
bertindak adil maupun ketika zalim. 
Beberapa ulama Al-Azhar di Mesir juga 
memberikan fatwa yang sama, dengan 
menggunakan term wahabi, meskipun 
sebenarnya ulama-ulama Al-Azhar 
bukan termasuk golongan wahabi. 
Meskipun fatwa seperti ini tidak keluar 
ketika militer Mesir menggerakkan 
kelompok liberal untuk mendemo 
pemerintahan Mursi, yang berujung 
jatuhnya Mursi melalui kudeta oleh 
militer. Apa yang terjadi selama Arab 
Spring di Mesir seolah berusaha 
menghapus sejarah kedekatan Arab 
Saudi dengan IM, menurut sejarah 
Kerajaan Saudi pernah menampung 
beberapa pelarian IM dari Mesir ketika 
zaman pemerintahan presiden Naseer. 
Hubungan baik Saudi-pun tidak hanya 
itu, seperti Abdullah Azzam dan 
Muhammad Qutb (adik Sayyid Qutb) 
yang dipekerjakan sebagai dosen di 
Universitas King Abdul Aziz. Namun 
dalam fenomena Arab Spring 
membuktikan bahwa tidak ada kawan 
abadi. Wahabi sebagai salah satu elemen 
penting pemerintahan di Arab Saudi 
melihat bahwa naiknya IM dalam 
pemerintahan akan menghambat 
penyebaran gerakan Wahabi di Mesir 
dan tidak menutup kemungkinan arus 
demokrasi akan menuju ke Arab Saudi, 
yang artinya akan ada perubahan besar 
dalam struktur maupun sistem di Arab 
Saudi. 

Argumentasi 
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Teori Fungsionalisme Struktural adalah 
salah satu paham atau 
perspektif di dalam sosiologi 
yang memandang 
masyarakat sebagai satu 
sistem yang terdiri dari 
bagian-bagian yang saling 
berhubungan satu sama lain 
dan bagian yang satu tak 
dapat berfungsi tanpa ada 
hubungan dengan bagian 
yang lain. Kemudian, 
perubahan yang terjadi pada 
salah satu bagian akan 
menyebabkan 
ketidakseimbangan dan pada 
gilirannya akan menciptakan 
perubahan pada bagian lain. 
Perkembangan 
fungsionalisme didasarkan 
atas model perkembangan 
sistem organisme yang 
didapat dari biologi. Teori 
Fungsionalisme Struktural 
ini awalnya berangkat dari 
pemikiran Emile Durkheim, 
pemikiran Durkheim ini 
dipengaruhi oleh Auguste 
Comte dan Herbert Spencer. 
Comte dengan pemikirannya 
mengenai analogi organismik kemudian 
dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer 
dengan membandingkan dan mencari 
kesamaan antara masyarakat dengan 
organisme, hingga akhirnya berkembang 
menjadi apa yang disebut dengan 
requisite functionalism, yang lalu 
menjadi panduan bagi analisa substantif 
Spencer dan penggerak analisa 
fungsional. Dipengaruhi oleh kedua 
orang ini, studi Durkheim tertanam kuat 
terminologi organismik tersebut. 
Durkheim mengungkapkan bahwa 
masyarakat adalah sebuah kesatuan yang 
di dalamnya terdapat bagian-bagian yang 
dibedakan. Bagian-bagian dari sistem 
tersebut mempunyai fungsi masing 
masing yang membuat sistem menjadi 
seimbang. Bagian tersebut memiliki 
interdependensi dengan satu sama lain 
dan fungsional, sehingga jika ada yang 
tidak berfungsi maka akan merusak 
keseimbangan sistem. Ketergantungan 
ini juga terjadi antara negara sebagai 
sebuah institusi yang mewakili 

masyarakat sebuah negara secara 
keseluruhan dengan 
kelompok masyarakat lain 
dari berbagai latar belakang, 
yang kemudian menciptakan 
sebuah keseimbangan dalam 
sebuah sistem. 

Dalam melihat Wahabisme 
juga diperlukan konsep yang 
mendukung argumentasi 
mengenai keberhasilan 
mereka, dan konsep yang 
digunakan adalah konsep 
new religious movement.  
Clarke (2006) menjelaskan 
bahwa religious movement 
mengalami perubahan yang 
signifikan akibat globalisasi, 
atau lebih tepatnya 
bagaiamana agama bisa 
melakukan penyesuaian 
dengan globalisasi. Religious 
movement mengalami 
transformasi ketika telah ada 
perubahan dan peningkatan 
terhadap dasar-dasar 
pemikiran yang lebih 
empiris, mentalitas 
pergerakan dan aktualisasi. 

Religious movement dinilai mengalami 
stagnasi karena hanya berpegang pada 
teks-teks kitab tanpa berusaha 
melakukan modernisasi yang kemudian 
lebih dikenal sebagai tajdid 
(pembaharuan), pergerakan mereka juga 
hanya sebatas dalam lingkup agama 
tanpa berusaha masuk ke dalam ranah 
yang lain sehingga agama yang mereka 
sebarkan mengalami penolakan oleh 
masyarakat yang semakin modern, untuk 
itulah religious movement mengalami 
perubahan menjadi new religious 
movement yang lebih modern dan lebih 
mampu merespon perubahan zaman 
akibat globalisasi. New religious 
movement merupakan sebuah 
pergerakan yang ingin mengembalikan 
agama sebagai kultur lokal seperti 
semula tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai 
lain, utamanya nilai-nilai negatif yang 
dibawa oleh globalisasi. Pada dasarnya 
globalisasi dalam prosesnya juga 
menyentuh dimensi keagamaan, hal ini 
lebih dititikberatkan pada 
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mempertanyakan dan memikirkan 
kembali mengenai identitas diri, hakikat 
kemanusiaan, dan kehidupan 
religiusitas. Globalisasi mengekskalasi 
pertanyaan-pertanyaan komperehensif 
tentang agama dan kehidupan 
religiusitas untuk tujuan untuk 
memperluas perspektif dan paradigma 
keagamaan agar dapat berhubungan 
dengan kemanusiaan. 

Penelitian ini juga menggunakan 
peringkat analisis, yakni Group Decision 
Making. Instrumen ini digunakan untuk 
memberikan fokus kajian dalam melihat 
pengaruh kelompok dalam politik luar 
negeri. Di dalam sebuah proses 
pengambilan kebijakan, 
seorang pemimpin tidak 
sendiri dalam menentukan 
keputusannya. Ada 
sekelompok orang yang 
memiliki andil dan 
pengaruh dalam 
perumusan kebijakan luar 
negeri suatu negara. 
Kelompok ini juga 
seringkali dikenal dengan 
nama group decision-
making. Di dalam Level of 
Analysis (LoA), kelompok 
juga menjadi salah satu 
unit analisis yang 
digunakan untuk 
menganalisis kebijakan luar negeri 
sebuah negara. Menurut Breuning 
(2007) LoA kelompok didefinisikan 
sebagai sekelompok orang atau 
kelompok yang berposisi tidak hanya 
untuk membuat sebuah kebijakan luar 
negeri melainkan juga mencegah adanya 
upaya membalik sebuah kebijakan yang 
dilakukan oleh entitas lain dalam 
pemerintahan. 

Secara umum apa yang terjadi dalam 
hubungan internasional merupakan 
akumulasi tindakan individu dalam 
kelompok atau organisasi tertentu. 
Sehingga, fenomena hubungan 
internasional lebih dilihat sebagai 
hubungan antar berbagai kelompok 
individu di berbagai negara. Untuk 
memahami hubungan internasional 
diperlukan pengkajian mengenai 

perilaku kelompok-kelompok individu 
dan organisasi-organisasi yang terlibat 
dalam hubungan internasional, seperti 
kabinet dalam pemerintahan, dewan 
penasehat keamanan, organisasi 
birokrasi, departemen atau badan-badan 
pemerintahan, dan sebagainya.  Level 
analisis kelompok turut digunakan 
dalam studi analisis kebijakan luar negeri 
karena para analis melihat bahwa 
kebijakan luar negeri tidak hanya 
dipengaruhi oleh seorang pemimpin, 
melainkan terdapat pula pihak-pihak 
lain di samping pemimpin yang juga 
memiliki power cukup kuat untuk 
mempengaruhi kebijakan luar negeri 
tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Breuning (2007) yang 
menyatakan bahwa individu 
atau pemimpin seringkali tidak 
membuat keputusan sendirian, 
melainkan bekerja bersama-
sama dengan pihak lain dalam 
sebuah kelompok atau tatanan 
birokrasi. Kelompok 
dipandang lebih superior 
dibanding individu sebagai 
entitas pengambilan keputusan 
setidaknya untuk dua alasan. 
Pertama, kelompok dapat 
mewakili sesuatu yang lebih 
besar dan lebih beragam dalam 
menyangkut perspektif, 
konstituen, dll. Dengan 

demikian, mereka cenderung dilihat 
lebih adil dengan memberikan "suara" 
atau masukan dari porsi yang lebih besar 
kepada si pembuat kebijakan. 

Kronologi dan Penyebab terjadinya 
Arab Spring di Mesir 

Banyak ahli membandingkan Arab 
Spring dengan revolusi populer yang 
mengguncang negara komunis di akhir 
tahun delapan puluhan dan awal tahun 
sembilan puluhan abad kedua puluh. 
Setelah lebih dari lima dekade 
kemerdekaan dari kolonialisme Eropa, 
penguasa otokratis telah gagal untuk 
memenuhi aspirasi sah rakyat Arab. Hal 
ini termasuk politik kebebasan, 
kemakmuran ekonomi dan martabat 
manusia. Dimulai dengan Revolusi 
Jasmine di Tunisia, gelombang kejut 
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awal ini berhasil menyapu daerah 
tersebut  dan mengancam stabilitas 
negara tersebut dengan dampak 
internasional. Aksi bakar diri Bouazizi 
ternyata menyulut api revolusi di negara 
lain, dan nyatanya mampu 
menumbangkan  pemimpin negara-
negara tetangganya. Sebelas bulan 
setelah aksi bakar dirinya, banyak 
presiden telah lengser dari takhta 
kekuasaan, dan salah satunya adalah 
Mesir. Mesir, yang dipimpin oleh 
presiden Husni Mubarak selama hampir 
30 tahun lamanya untuk melakukan 
penurunan paksa terhadap kekuasaaan 
diktator Mubarak pada tanggal 25 
Oktober 2011, revolusi ini terjadi selama 
18 hari penuh dengan kekerasan dan 
konflik antara rakyat dengan pasukan 
pemerintahan Mubarak. 

Gelombang protes di Mesir, atau disebut 
juga dengan Revolusi 25 Januari, 
dikomando via jejaring sosial. Hampir 
seribu orang berkumpul di alun-alun 
Tahrir, Kairo. Pemerintah setempat 
mungkin merasa takut, maka pada 
tengah malam tanggal 28 Januari 
mereka menghentikan koneksi internet 
demi menghambat gerakan protes. 
Bukannya mengurungkan niat, puluhan 
ribu pelaku protes justru segera 
menggema di beberapa kota besar. 
Hingga kelak Presiden Hosni Mubarak 
harus membubarkan kabinetnya, dan 
untuk pertama kalinya mengangkat wakil 
presiden sejak 30 tahun terakhir. 10 
Februari, Mubarak menyerahkan 
kekuasaan presiden kepada Omar 
Suleiman. Para demonstran belum bisa 
menerima, Suleiman dipandang kurang 
memenuhi tuntutan revolusi. Suleiman 
lalu menyatakan bahwa kekuasaan 
sementara akan dipegang oleh Majelis 
Tertinggi Angkatan Bersenjata (al-Majlis 
al-‘ -‘Ala li al-Quwat al-Musallahah) dan 
mengumumkan akan menunda 
konstitusi hingga terbentuk sebuah 
parlemen baru. Salah satu oposisi kuat 
dalam usaha menjatuhkan Mubarak 
adalah Ikhwanul Muslimin (IM). IM 
berhasil membuat percikan-percikan api 
revolusi semakin membara dalam diri 
masyarakat Mesir, alhasil seluruh rakyat 
Mesir menginginkan Revolusi mesir 

cepat dilakukan dan hal ini 
menyebabkan demonstrasi besar-
besaran sehingga bentrok antara warga 
Mesir yang pro Mubarak dan yang Anti 
Mubarak tidak dapat dihindarkan. 

Revolusi Mesir 2011 memberi ruang 
gerak yang besar bagi kelompok 
kepentingan di Mesir. Ikhwanul 
Muslimin merupakan kelompok Islam 
yang tertua dan paling terorganisir di 
Timur Tengah bergerak mengambil 
peran dalam berbagai bidang politik 
untuk membangun Mesir pasca revolusi 
(kuncahyono 2013). Ikhwanul Muslimin 
telah mampu merebut kekuasaan di 
Mesir dengan membentuk sayap 
politiknya yaitu mendirikan partai Hizb 
Al-Hurriya Wal’Adalah (Freedom and 
Justice). Lewat FJP kelompok Ikwanul 
Muslimin berhasil mengantarkan 
Muhammad Mursi sebagai Presiden yang 
pertama dipilih secara demokratis di 
Mesir pada puncak kekuasaan. Arab 
Saudi merasa munculnya kelompok 
Ikhwanul Muslimin menjadi penguasa di 
Mesir sebagai ancaman bagi negaranya. 
Karena gerakan Ikhwanul Muslim akan 
menambah pengaruh yang kuat dalam 
membawa perubahan reformasi dengan 
corak pemerintahan demokrasi yang 
pada akhirnya akan menghapus rezim-
rezim diktator dan kekuasaan Raja-Raja 
khususnya bagi Raja Abdullah. 
Kekhawatiran Arab Saudi munculnya 
Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah 
bukti adanya persaingan ideologis. Yang 
nantinya mmebuat Arab Saudi 
mengambil langkah dengan memberi 
dukungan yang penuh kepada militer 
Mesir dalam mengkudeta Presiden 
Muhammad Mursi dari kekuasaanya 
sebagai upaya untuk menjaga keamanan 
dari ancaman ideologi yang menjadi 
tujuan keamanan negaranya. 

Lengsernya Husni Mubarak pada tahun 
2011 menandakan awal mula berdirinya 
sistem demokrasi di Mesir. Melalui 
pemilihan umum (pemilu) maka 
terpilihlah Mursi sebagai presiden Mesir 
yang dipilih secara demokratis. Pada 
masa awal pemerintahan Mursi, 
stabilitas politik Mesir masih tetap 
bergejolak. Hal ini ditandai demonstrasi 
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yang setiap hari terjadi, bentrok antara 
pendukung dan penentang pemerintah, 
protes-protes terhadap dekrit presiden, 
dan pelaksanaan referendum. Pada 22 
November 2012, Mursi menerbitkan 
dekrit tentang kekuasaan baru buat 
dirinya sendiri. Namun, dia 
membatalkan dekrit itu pada 8 
Desember setelah ada penolakan luas. 
Ketika Mursi berada dalam kursi 
kepresidenan, terlihat jelas bagaimana 
ketidak sukaan negara-negara Arab yang 
masih bersifat monarki, terlebih Arab 
Saudi. Mursi dinilai membawa arus 
modernisasi dan pemikiran progresif 
yang dinilai bisa menggagu stabilitas 
negara lain. Hal ini terwujud kemudian 
ketika Arab Saudi mendukung kudeta 
Mursi, yang diamini oleh Universitas Al-
Azhar. 

Gelombang krisis politik di Mesir 
kembali mencapai puncaknya pada 
tanggal 3 Juli 2013 militer Mesir yang di 
pimpin oleh panglima Angkatan 
Bersenjata, Abdel Fattah al-Sisi, 
mengkudeta tampuk kepresiden Mursi. 
Kudeta atas Presiden Mursi lebih 
didasarkan pada dua kubu. Kubu 
pertama, adalah kelompok Ikhwanul 
Muslim yang merupakan pendukung 
dalam memotori kemenangan Presiden 
Mursi dalam pemilu demokratsis 
pertama di Mesir. Sedangkan kubu kedua 
mengambil posisi sebagai anti Mursi 
yang menuntut agar Presiden Mursi 
mundur dari jabatannya, Karena Mursi 
dinilai tidak mampu melakukan 
transformasi terhadap institusi yang 
bersifat otoriter dan mereformasi sistem 
ekonomi menjadi sistem yang adil, jujur 
dan pantas. Mursi juga dianggap tidak 
mampu menjalin kesepakatan dengan 
militer dan enggan menanggapi suara 
keberatan pihak oposisi terhadap 
rancangan konstitusi baru. 

Kudeta militer Mesir atas Presiden Mursi 
menimbulkan berbagai respon yang 
serius dari negara-negara Timur Tengah. 
Salah satu negara Timur Tengah yang 
memberikan respon atas kudeta Mesir 
adalah Arab Saudi. Arab Saudi 
memberikan respon dengan mendukung 
kudeta di Mesir. Dukungan ini 

disampaikan oleh Raja Abdullah melalui 
berbagai pemberitaan baik nasional 
maupun internasional. Sikap Arab Saudi 
ini telah menimbulkan keperihatinan 
yang mendalam bagi pemerintahan 
Mursi. Padahal, Arab Saudi merupakan 
negara yang pertama yang dikunjungi 
oleh presiden Mursi sesudah dilantik 
menjadi presiden Mesir. Arab Saudi 
melihat kelompok Ikwanul Muslim yang 
membawa Mursi pada puncak kekuasaan 
di Mesir lebih sebagai ancaman 
dibandingkan teman. Rasa takut itu 
semakin menjadi-jadi setelah 
pengulingan atas Presiden Husni 
Mubarak pada tahun 2011. 

Dukungan Saudi bagi rezim baru di Kairo 
secara proporsional terkait dengan 
ketidaksetujuan atas Ikhwanul Muslimin 
sebagai buntut dari pemilu 2012, ketika 
menjadi semakin jelas bahwa Ikhwanul 
Muslimin telah menjadi penguasa di 
Mesir dan akan membentuk sistem 
pemerintahan dengan konsep-konsep 
IM, Arab Saudi melakukan upaya untuk 
mengakomodasi Ikhwanul Muslim 
dalam kebijakan luar negerinya dengan 
menujukan sikap yang tidak begitu dekat 
dengan IM. Meskipun Ikhwanul 
Muslimin, melalui Presiden Mursi 
berupaya untuk menjaga hubungan baik 
dengan Riyadh. Baik dalam rangka 
membangun kerjasama maupun 
menjaga kehangatan hubungan sesama 
muslim yang dibutuhkan untuk 
membangun rasa saling percaya. Tetapi 
Saudi tetap menganggap bahwa 
Ikhwanul Muslimin merupakan 
tantangan ideologis otoritas Islam di 
dunia khususnya Arab Saudi, kemudian 
rasa tidak percaya Arab Saudi dengan IM 
ditambah lagi semakin dekatnya 
hubungan Mursi dengan Turki yang siap 
mendukung Ikhwanul baik dibidang 
politik maupun ekonomi (Steinberg 
2014, hal. 31-34). Selain itu, upaya Mursi 
untuk menjangkau Teheran dalam 
membangun kerjasama telah membuat 
penilaian bagi Raja Abdullah bahwa 
Mursi tidak bisa menjadi teman 
terpercaya dalam lingkungan politik di 
kawasan Timur Tengah. Rasa tidak 
percaya ini telah menimbulkan persepsi 
tertentu bagi Arab Saudi. Hingga 
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menyebabkan perdamaian antara dua 
negara menjadi gelisah. 

Hubungan Wahabisme dan 
Ikhwanul Muslimin 

Ikhwanul Muslimin (IM) IM adalah 
organisasi yang didirikan Hasan al-
Banna di Mesir dengan  menganut aliran 
Islam modernis. Pada masa revolusi 
Mesir, mereka merupakan elemen 
oposisi yang menginisiasi ide-ide untuk 
menolak segala bentuk imperialisme 
Barat dan semua kebijakan Mubarak 
yang dinilai pro terhadap Amerika 
Serikat, World Bank dan IMF. IM juga 
merupakan salah satu elemen penting 
yang berperan dalam melakukan 
mobilisasi massa dalam revolusi 25 
Januari. Berbagai peristiwa demonstran 
tidak pernah bisa dilepaskan dari 
keikusertaan mereka, salah satunya 
peristiwa di Rabia’ah yang menewaskan 
puluhan warga sipil. IM juga merupakan 
elemen penting penggagas berdirinya 
partai politik Keadilan dan 
Kesejahteraan, yang memenangkan 
Mohammed Morsi pada pemilu pertama 
usai jatuhnya Mubarak Dengan 
kemenangan Mohammed Morsi di tahun 
2012 sebagai pengganti Mubarak. 
Tentunya hal ini semakin menambah 
simpati rakyat dan bentuk eksistensi 
Ikhwanul Muslimin. Kemenangan 
Mohammed Morsi dalam pemilihan 
Presiden Mesir adalah sebuah 
momentum dari dominasi Ikhwanul 
Muslimin dalam politik Mesir. 

Ikhwanul Muslimin adalah pergerakan 
yang tumbuh dengan ide Islamisme yang 
begitu kuat, sehingga dalam aktivitasnya 
sebagai pergerakan cenderung 
menekankan bahwa agama Islam sebagai 
solusi akhir dari seluruh permasalahan 
yang ada, dan cara untuk mencapainya 
adalah melalui politik. Ide Ikhwanul 
Muslimin sangat terinspirasi dari agama 
menempatkan Ikhwan sebagai gerakan 
yang dapat dikategorikan sebagai 
religious movement. Identitas 
keagamaan yang dibawa oleh Ikhwanul 
Muslimin sangat membantu dan 
mempermudah langkah Ikhwanul 
Muslimin dalam mencapai tujuan politik. 

Basis massa yang dibangun oleh 
Ikhwanul Muslimin juga sangat kuat 
karena identitas yang 
mempersatukannya adalah identitas 
fundamental yakni identitas keagamaan. 

Apa yang menjadi prinsip dasar dari IM 
ini sangat bertolak belakang dengan apa 
yang diyakini Wahabi. Jika IM 
cenderung toleran dengan istilah-istilah 
seperti ‘demokrasi’, maka Wahabi justru 
sebaliknya, mereka cenderung intoleran 
dengan hal-hal yang berbau demokrasi. 
Hal ini terlihat sangat jelas dari cara-cara 
kelompok Wahabi dalam menjaga Arab 
Saudi tetap memiliki mode 
pemerintahan monarki, dan sebaliknya 
IM justru berusaha menggunakan 
demokrasi untuk mencapai tujuan 
mereka. Kedua organisasi ini (IM dan 
Wahabi)  meskipun memiliki perbedaan, 
mereka juga memiliki persamaan, yakni 
memandang bahwa sebuah negara wajib 
menjalankan syariat Islam secara Kaffah 
(sempurna). Wahabi dan Ikhwanul 
Muslimin juga percaya bahwa 
pentingnya membawa agama kepada 
ranah politik, dalam arti Wahabi dan 
Ikhwanul Muslimin merasa perlunya 
memperoleh kekuasaan di dalam politik 
dan kenegaraan agar dapat menegakkan 
“Khilafah”. Pada akhirnya, khilafah ini 
akan mengarahkan doktrin “politisasi 
agama” kepada non-Muslim, termasuk 
muslim yang dianggap sebagai 
“sesat/kafir”, sehingga doktrin ini lebih 
dikenal dengan istilah takfiri. 

Jika Wahabi melakukan politisasi agama 
dengan cara konservatif seperti, 
berbahasa dengan jargon-jargon agama 
ataupun syiar-syiar agama dalam bentuk 
lain, bahkan cara berpakaiannya pun 
cenderung berbeda dengan pakaian 
sehari-hari umat lainnya, misalnya 
dengan pakaian Thawab, celana 
cingkrang untuk pria, dan Abaya, Cadar, 
Niqab untuk wanita. Ikhwanul Muslimin 
cenderung lebih melakukan pendekatan 
yang lebih pragmatis dan akomodatif 
terhadap modernisasi, walaupun itu 
sebenarnya hanyalah kedok belaka 
supaya terlihat sebagai sahabat 
modernisasi, padahal tujuan dan cita-
cita Ikhwanul Muslimin juga 
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mempolitisasi agama seperti Wahabi. 
Dibanding wahabi, IM lebih liberal 
dalam pengertian memahami teks secara 
kontekstual dan mengakomodasi istilah-
istilah Barat ke dalam terminologi Islam, 
seperti ‘demokrasi’, ‘revolusi’, dan 
‘demonstrasi’. Wahabi mengharamkan 
dari segi semantik maupun praksis 
istilah-istilah Barat semata-mata karena 
tidak ada dalam teks dan tidak diajarkan 
oleh Nabi. Di negara-negara Timur 
Tengah yang dikuasai paham wahabi, 
seperti Arab Saudi dan Kuwait, tidak ada 
demokrasi dan pemilu. Sementara, 
negara-negara yang dikuasai IM, seperti 
Tunisia dan Mesir era Mursi, demokrasi 
dan pemilu diterapkan. 

Kerajaan Arab Saudi yang telah 
menggelontorkan  kekayaan minyak 
untuk membantu Ikhwanul Muslimin 
dan sejumlah kelompok Islam lain di 
seluruh dunia, berubah sikap. Saudi 
melihat kelompok-kelompok Islam ini 
lebih sebagai ancaman dibandingkan 
teman. Kelompok Wahabi melihat, 
langkah-langkah yang diterapkan oleh 
IM sangat berbeda dibandingkan 
mereka, khususnya setelah melihat 
bagaimana IM mendirikan partai dan 
menjadi tombak revolusi di Mesir. Rasa 
paranoid itu semakin menjadi-jadi 
setelah sekutu mereka di Mesir, Presiden 
Husni Mubarak, digulingkan pada 2011. 
Jatuhnya Mubarak membawa Ikhwanul 
Muslimin ke puncak tampuk kekuasaan. 
Tidak heran apa yang telah terjadi di 
Mesir ditakutkan akan terjadi juga di 
Arab Saudi, oleh karena itu ketika terjadi 
arus massa yang berusaha 
menggulingkan Mubarak, Raja Arab 
Saudi, Abdullah, menelpon Mubarak dan 
memberikan dukungan, setelah 
sebelumnya menerima Ben Ali di Jeddah 
yang merupakan mantan presiden 
Tunisia. 

Pengaruh Wahabisme terhadap 
Politik Luar Negeri Arab Saudi 
dalam Arab Spring di Mesir 

Beberapa determinan yang perlu 
diperhatikan dalam pembentukan politik 
luar negeri adalah kondisi politik dalam 
negeri, kemampuan ekonomi, 

kapabilitas militer, identitas kultural, 
konstelasi internasional dan metode 
pengambilan keputusan. Determinan ini 
kemudian akan membuat sebuah 
kerangka analisis dalam 
mengidentifikasi faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam politik luar negeri 
Arab Saudi. Determinan ini akan 
mengafirmasi bahwa perilaku kelompok 
dalam memengaruhi politik luar negeri 
adalah melalui kelompok kecil yang 
dekat dengan pembentuk kebijakan 
seperti kabinet, dewan penasehat militer, 
organisasi non-pemerintah, partai 
politik, kelompok-kelompok penekan 
dan model-model kelompok kepentingan 
lain. Dalam hal ini, wahabi yang 
merupakan sebuah kelompok 
kepentingan dengan basis massa serta 
kedekatan yang intim dengan keluarga 
kerajaan akan menjadi fokus. 

Menarik mencermati sikap Arab Saudi 
terhadap transformasi yang terjadi di 
Tunisia dan Mesir. Bila di Tunisia para 
penguasa Arab Saudi terkesan tidak 
ambil peduli, namun tidak demikian 
ketika terjadi kebangkitan rakyat di 
Mesir. Arab Saudi secara transparan 
memberikan dukungannya kepada rezim 
Hosni Mubarak dan menentang sikap 
rakyat yang ingin menumbangkan 
kekuasaan Mubarak (Pradhan 2013). 
Mesir memang berbeda dengan Tunisia. 
Negara Mesir punya peran dan posisi 
khusus di dunia Arab. Hosni Mubarak 
yang dikenal sebagai kepala negara yang 
senantiasa mengikuti kebijakan AS di 
Timur Tengah dan pemimpin kelompok 
moderat Arab punya peran utama dalam 
perimbangan politik di kawasan dalam 
menghadapi front Muqawama. Arab 
Saudi dalam transformasi Mesir 
akhirnya memilih berada di dekat Mesir. 
Karena lengsernya Mobarak sama 
artinya semakin melemahnya kelompok 
negara-negara moderat Arab di Timur 
Tengah. Dengan alasan ini, keluarga Al-
Saud tetap bersikeras mendukung Hosni 
Mubarak hingga saat ini. Dukungan ini 
tidak lepas dari fatwa-fatwa Ulama 
Wahabi yang mengkategorikan tindakan 
yang dilakukan oleh IM sebagai bughat 
atau makar, bahkan pada perkembangan 
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selanjutnya vonis teroris disematkan 
Wahabi terhadap IM. 

Padahal bila dicermati, Amerika Serikat 
sebagai sekutu asli Mubarak pun tidak 
memberikan dukungan seperti yang 
dilakukan Arab Saudi. Amerika justru 
menuntut lengsernya Mubarak. 
Berbarengan dengan lengsernya Hosni 
Mubarak, berarti dimulainya tahapan 
ketiga kebijakan Arab Saudi menghadapi 
transformasi Timur Tengah. Sebuah 
tahapan saat Arab Saudi fokus untuk 
mencegah menjalarnya gelombang 
protes luas ke negaranya dengan 
memanfaatkan sektor keuangan dan 
keamanan. Pasca tumbangnya Mubarak 
di Mesir dan dimulainya kebangkitan 
besar di Bahrain, Yaman dan Libya, 
rakyat Arab Saudi mengeluarkan seruan 
agar semua ikut dalam Hari Kemarahan 
pada 11 Maret.  

Para aktivis politik melakukan langkah 
luar biasa dengan membentuk partai 
politik. Karena selama ini pembentukan 
partai politik dilarang di negara ini. 
Mereka yang melakukan aksi ini 
kebanyakan ditangkap dan ditumpas 
gerakannya oleh pemerintah. Sikap keras 
pemerintah menumpas aksi-aksi 
demonstrasi di Arab Saudi 
mengakibatkan sejumlah aktivis politik 
cedera di Hari Kemarahan 11 Maret. Dan 
yang tidak boleh dilupakan, Arab Saudi 
masih memiliki senjata andalan yang 
tidak dimiliki oleh rezim Ben Ali di 
Tunisia dan Mubarak di Mesir. Penguasa 
Arab Saudi punya cadangan kekayaan 
ratusan miliar dolar yang berasal dari 
minyak serta para ulama-ulama Wahabi 
yang dekat dengan masyarakat bawah 
yang siap mengeluarkan fatwa-fatwa 
untuk memoblisasi massa sesuai 
keinginan mereka. 

Sikap Arab Saudi terhadap transformasi 
yang terjadi di Mesir, ketika terjadi 
gelombang revolusi pada masa Husni 
Mubarak para penguasa Arab Saudi 
terkesan tidak ambil peduli. Namun, 
ketika rakyat Mesir yang menentang 
pemerintahan Mursi agar lengser dari 
jabatannya, Arab Saudi secara 
transparan memberi dukungannya 

kepada militer Mesir untuk melakukan 
kudeta terhadap pemerintahan Mursi. 
Bentuk dukungan Arab Saudi terhadap 
kudeta Mesir melalui pernyataan Raja 
Abdullah bin Abdul Aziz yang 
mendukung militer Mesir dalam 
melawan apa yang disebutnya tindakan 
terorisme.  Raja Abdullah menyebut 
keamanan Mesir saat itu tengah diserang 
oleh kaum pembenci. Dia 
memperingatkan bagi siapa pun yang 
mencampuri urusan dalam negeri Mesir 
sama dengan memicu hasutan. Dia 
menambahkan Mesir sesungguhnya bisa 
melewati proses ini menuju kedamaian. 
Raja Abdullah juga memberi ucapan 
selamat kepada pemimpin militer Mesir 
Jenderal Abdul Fattah al-Sissi.  

Raja Abdullah mengatakan : 

“”The Kingdom of Saudi Arabia, its 
people and government stood and 
stands by today with its brothers in 
Egypt against terrorism.""I call on the 
honest men of Egypt and the Arab and 
Muslim nations ... to stand as one man 
and with one heart in the face of 
attempts to destabilise a country that is 
at the forefront of Arab and Muslim 
history". 

Arab Saudi juga menjanjikan akan 
memberikan bantuan dana kepada Mesir 
sebesar US$ 5 miliar (3,9 miliar Euro) 
untuk mendukung ekonomi Mesir, enam 
hari setelah penggulingkan Presiden 
Morsi. Kemudian Raja Abdullah 
mendesak masyarakat internasional, 
untuk melakukan dukungan bagi 
pemerintah sementara Mesir dalam 
upaya untuk mencapai stabilitas 
keamananan Mesir dan diharapkan bagi 
negara lain untuk tidak mengambil 
langkah-langkah yang bisa menghambat 
upaya pemerintah Mesir menstabilkan 
negaranya. 

Dukungan yang diberikan Arab Saudi, 
diikuti oleh negara-negara Teluk lainnya, 
termasuk UEA (United Emirates Arab) 
dan Kuwait. Mereka memberikan 
dukungan kepada kudeta yang dilakukan 
oleh rezim militer di bawah Jenderal 
Abdul Fattah al-Sissi. Raja Abdullah 
mendorong perubahan di Mesir dengan 
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membiarkan militer melakukan kudeta. 
Presiden sementara Mesir, Adli Mansour 
menyambut baik dukungan Raja 
Abdullah bin Abdul Aziz itu dengan 
menyatakan Mesir tidak akan melupakan 
dukungan bersejarah dari Raja Saudi.  
Harapan Saudi dengan memberikan 
bantuan tersebut adalah agar Ikhwanul 
Muslimin tidak menjadi ancaman dan 
bekerja sebagai sekutu bawahan dalam 
urusan bilateral dan regional. 
Selanjutnya, penguasa Arab Saudi tidak 
membiarkan nilai-nilai ideologis IM dan 
demokrasi berkembang di lingkungan 
Arab yang pengaruh itu muncul akibat 
pergesaran politik ke arah demokrasi 
dari Ikhwanul Muslimin yang dapat 
menyebabkan tuntutan serupa apa yang 
telah terjadi di Mesir bisa terjadi di Arab 
Saudi. Ketika muncul bahwa demokrasi 
sebagai sistem politik dan Ikhwanul 
Muslimin sebagai partai politik yang 
menetap di Mesir, menjadi penyebab 
ancaman yang serius terhadap Saudi dan 
seluruh keluarga kerajaan, khususnya 
Wahabi karena tentu demokrasi bisa 
melunturkan ketaatan yang mereka 
peroleh atas rakyat selama ini. 

Salah satu kekuatan inti yang dimiliki 
oleh Wahabi dibandingkan NRM yang 
lain adalah, kedekatan historis mereka 
dengan para penguasa yang sudah 
terjalin ratusan tahun sehingga 
terbentuk kepercayaan dan 
interdependensi yang kuat. Setiap 
kebijakan Arab Saudi tidak akan 
mendapatkan dukungan penuh dari 
masyarakat bila tidak ada fatwa-fatwa 
yang dikeluarkan lembaga hukum agama 
oleh para ulama Wahabi. Bahkan 
gelombang demokrasi barupa Arab 
Spring di Arab Saudi tidak begitu 
menggema, dikarenakan para Ulama 
telah berhasil merangkul hati para 
masyarakat dengan kharisma mereka. 
Ini membuktikan bahwa intsrumen 
agama merupakan salah satu faktor kuat 
dalam politik luar negeri sebuah negara 
khususnya di Timur Tengah, karena 
Islam bukan lain sebatas Agama, 
melainkan identitas yang melekat pada 
bangsa Arab. 

Kesimpulan 

Sikap Arab Saudi yang menolak tuntutan 
rakyat Mesir terhadap lengsernya 
Mubarak dengan dalih perlawanan 
terhadap pemimipin yang sah adalah 
makar,  sejatinya adalah dalih Arab Saudi 
untuk menghentikan gelombang revolusi 
menyebar ke negara mereka, juga 
berusaha mendukung Mubarak sebagai 
sekutu. Selain itu dukungan Arab Saudi 
terhadap kudeta Presiden Muhammad 
Mursi di Mesir adalah langkah-langkah 
preventif Arab Saudi dengan penerapan 
kebijakan luar negeri guna menlidungi 
negara dari ancaman dan stabilitas 
keamanan. Dukungan Arab Saudi 
terhadap kudeta Mesir langsung 
disampaikan oleh Raja Abdullah yang 
mendukung militer. Sebagai bentuk 
dukungan Arab Saudi memberi bantuan 
sebesar US$ 5 miliar untuk Mesir setalah 
enam hari penggulingan terhadap 
presiden Muhammad Mursi. Bantuan 
yang diberikan Arab Saudi adalah 
sebagai bentuk dukungan untuk 
menopang pemerintah baru Mesir dalam 
membangun ekonomi.  Keputusan Arab 
Saudi mendukung militer Mesir 
melakukan kudeta terhadap Presiden 
Muhammad Mursi adalah langkah yang 
tepat dipilih Arab Saudi untuk mencegah 
ancaman dan pengaruh Ikhwanul 
Muslimin. Munculnya kelompok 
Ikwanul Muslimin yang mengantarkan 
Mursi pada puncak kekuasaan mejandi 
ancaman ideologi dan membuat 
hubungan kedua negara mengalami 
perubahan. Perubahan hubungan 
bilateral tersebut berawal dari 
kekhawatiran Arab Saudi atas Mesir 
telah menjadi pengaruh kuat dari 
Ikhwanul Muslimin. Kekhawatiran itu 
membuktikan adanya persaingan 
ideologis antar kedua negara, 
sebagaimana yang dijelaskan 
sebelumnya bahwa Arab Saudi 
berideologi Wahabi yang puritan dan 
konservatif, sedangkan IM lebih terbuka 
dengan nilai-nilai modern dan barat. 
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