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ABSTRAK

Sebagai salah satu new religious movements, Ikhwanul Muslimin yang memiliki
organisasi yang modern dan sangat antusias terhadap konflik Israel-Palestina.
Selain itu Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi keagamaan memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap politik luar negeri Mesir setelah kemenangannya pada
pemilu 2011-2012. Penelitian ini berusaha melihat signifikansi pergerakan
keagamaan baru atau yang dikenal dengan new religious movements dengan
melihat pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam politik luar negeri Mesir dalam
konflik Israel-Palestina. Ikhwanul Muslimin yang memiliki jaringan dan sayap
politik yang kuat dan besar di Mesir. Dengan menggunakan isu konflik Israel-
Palestina yang sangat identik dengan kepentingan keagamaan, Ikhwanul
Muslimin mampu memberikan pengaruh pada perubahan politik luar negeri Mesir
utamanya setelah kemenangannya dalam pemilu 2011-2012. Ikhwanul Muslimin
dengan menjadikan agama sebagai instrument utama pergerakan mampu
mendominasi politik Mesir pasca revolusi dan mampu memperoleh dukungan
legitimasi dari rakyat Mesir. Dengan menggunakan penelitian eksplanatif, dan
analisis data kualitatif penelitian ini menganalisis dan menjelaskan signifikansi
kelompok dan agama dalam politik luar negeri sebuah negara.

Kata Kunci : Politik luar negeri, new religious movements, Mesir, agama,
Ikhwanul Muslimin dan Israel-Palestina.

As a new religious movements, The Muslim Brotherhood has a modern organization
and very enthusiastic about the Israeli-Palestinian conflict. On the other hand,
Muslim Brotherhood as a religious movement also has significant influence on the
foreign policy of Egypt after victory on the elections 2011-2012. This research tries to
view the significance of new religious movements with the influence of Muslim
Brotherhood in Egypt's foreign policy especially on Israeli-Palestinian conflict. The
Muslim Brotherhood has strong network and large political wing in Egypt. By using
Israeli-Palestinian conflict issue, totally identical with religious interests eventually
Muslim Brotherhood is able to exert influence on foreign policy changes in Egypt's
especially after victory in the elections 2011-2012. The Muslim Brotherhood make
religion into a primary instrument is able to dominate the political movement of
Egypt after revolution and able to obtain support legitimacy of the people of Egypt.
Using explanative research, and qualitative data analysis this research analyze and
explain the significance of religious movement in state’s foreign policy.

Keywords: foreign policy, new religious movements, Egypt, religion, the Muslim
Brotherhood and Israel-Palestine
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Latar Belakang Masalah

Pada 11 Februari 2011 terjadi revolusi yang berakibat pada turunya Presiden
Mubrak dari kursi kepresidenan. Hal ini adalah akibat dari adanya aksi protes dan
demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengunduran diri Presiden Mubarak.
Aksi massa ini secara berkala melumpuhkan stabilitas politik yang selama 30 tahun
kepemimpinan Mubrak minim gejolak (Lynch, 2012: 99-100). Pemerintahan
Mubarak yang cenderung dominan dan hegemoni pada politik dilaksanakan oleh
Partai Nasional Demokrat (NDP) ini terjadi di Mesir sejak kematian Presiden Sadat
pada tahun 1981. Sejak Mesir terlibat dengan berbagai konflik militer utamanya
Perang Iraq, Mesir banyak mengalami kemunduran di bidang ekonomi. Hal ini
diakibatkan oleh kesalahan pada manajemen finansial pada pinjaman luar negeri.
Kesalahan ini membawa Mesir pada kondisi krisis ekonomi dan krisis finansial yang
sangat merugikan, dan akhirnya Mesir meminta bantuan dari IMF dan Bank Dunia
(Khalil, 2011: 21-22).

Presiden Mubarak sangat dipengaruhi oleh Barat, bahkan banyak kebijakannya
yang kooperatif dengan Amerika Serikat (Khalil, 2011: 21). Mesir telah berkembang
menjadi sekutu dekat Barat dan konsisten sebagai pendukung  Amerika Serikat. Hal
ini ditunjukkan dengan dukungan Mesir pada Barat dan Amerika Serikay dalam
konflik Israel-Palestina. Hal ini yang kemudian memicu banyak sekali resistensi
pada pemerintah Mesir, resitensi ini secara konsisten dilakukan oleh Ikhwanul
Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah pergerakan yang secara konsisten
tidak tunduk pada Barat khususnya Amerika Serikat, hal ini disebabkan hubungan
yang terjalin antara Ikhwanul Muslimin dan Barat  berorientasi pada keuntungan.
Selian itu, Ikhwanul Muslimin dikatakan tidak tunduk pada barat adalah karena
Ikhwanul Muslimin sangat simpati dan memberikan dukungan pada perjuangan
Palestina dalam melawan pendudukan Israel (Morris, 2009: 32-33). Solusi dua
negara yang digagas oleh PBB dan negara lain ditolak oleh Palestina karena sangat
merugikan Palestiina. Bahkan dalam di beberapa negara termasuk Mesir, Ikhwanul
Muslimin salah stau aktor yang melahirkan ide-ide penolakan pada imperealisme
Barat dan penduduan Israel atas Palestina (Esposito, 1996: 133). Rakyat telah
memberika ruang untuk eksistensi Ikhwanul Muslimin memalui kemenangannya di
pemilihan umum dan pemilihan presiden. Presiden Mohammed Morsi adalah kader
Ikhwanul Muslimin yang memenangkan pemilihan presiden demokratis setelah
revolusi (Al Jazeera, 2012). Kemenangan ini tidak terjadi secara otomatis, Ikhwanul
Muslimin memang telah mengambil hati rakyat Mesir dengan dukungan pada aksi
massa dan demontrasi tahun 2011 yang lalu.

Pada dasarnya politik luar negeri Mesir sangat berhubungan dengan dua hal
utama yakni keamanan dalam negeri dan Sungai Nil. Faktor determinan yang
pertama adalah pembinaan keamanan dalam negeri dan menghindarkan ancaman
dari luar agar tidak memicu konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung
dengan Mesir (Nafaa, 2010: 2-3). Yang kedua, politik luar negeri mesir tidak boleh
mengancam aliran sungai nil ke seluruh penjuru Mesir dan negara yang dilewati
sungai ini, mengingat aliran ini sangat penting bagi kelangsungan hidup rakyat
Mesir dan negara-negara lain yang dialiri sungai nil (Nafaa, 2010: 2-3).

Pengambil kebijakan utama dalam politik luar negeri Mesir adalah Presiden
(Heikal, 1978: 715). Presiden Mesir harus mempertimbangkan banyak sekali faktor
domestik dan juga saran dari Dewan Tinggi Militer. Namun, mengenai faktor dan
saran ini cenderung tidak konsisten karena konstelasi Mesir berada diantara Afrika
dan Timur Tengah, sehingga faktor-faktor yang muncul kadang merupakan faktor
yang sangat konstan. Setelah revolusi tahun 1952, Mesir telah bertransformasi
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menjadi sebuah negara yang memiliki kepemimpinan politik lebih kuat dan dominan
(Heikal, 1978: 718). Hal ini kemudian mengafirmasi dominasi eksekutif utamanya
Presiden yang didukung militer sebagai pengambil keputusan dalam politik luar
negeri.

Dengan tindakan pemerintah yang sangat represif kepada kelompok oposisi
dan anti-pemerintah, pergerakan Ikhwan setelah kejatuhan Mubarak kemudian
sangat fokus terhadap pembangunan legitimasi politik dan mengubah politik luar
negeri Mesir yang sangat kooperatif dengan Barat (Lynch, 2012: 234-235). Ikhwan
sangat memprioritaskan isu ini karena merupakan bagian dari pergerakan agama,
konflik Israel-Palestina merupakan isu tradisional yang menjadi fokus dalam politik
luar negeri Mesir. Isu ini sangat menentukan identitas Ikhwan sebagai new religious
movement. Sesuai dengan doktrin Ikhwanul Muslimin yang terdapat dalam tulisan
Al Banna, Palestina adalah negara yang dijajah oleh Inggris, dan Inggrislah yang
memfaslitasi pendirian negara Israel (Al Banna, 2001: 412). Sehingga Ikhwanul
Muslimin melihat konflik Israel-Palestina disebabkan oleh Israel, maka Ikhwan
harus melawan ini. Dalam menyukseskan perjuangan rakyat Palestina, Ikhwanul
Muslimin banyak menempuh cara-cara politis dan juga berposisi sebagai oposisi
dalam politik Mesir. Hal ini dikarenakan Pemerintah Mesir pada masa Mubarak dan
Sadat sangat lemah terhadap konflik Israel dan Palestina utamanya setelah Perang
Yom Kippur pada 1973, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan Camp David pada
1978 oleh Presiden Sadat, yang merupakan momentum penting keberpihakan Mesir
dan politik luar negeri Mesir mengenai konflik Israel-Palestina (Mahler dan Alden,
2010: 19-20). Presiden Sadat cenderung mengikuti dan menuruti keinginan Israel
dan Amerika Serikat termasuk memperketat perbatasan Mesir dengan Gaza untuk
mengisolasi wilayah tersebut. Presiden Sadat juga mulai tidak memfokuskan politik
luar negerinya kepada isu Israel – Palestina semenjak 1974. Ikhwan melihat bahwa,
politik luar negeri Presiden Anwar Sadat ini tidak diubah oleh Presiden Mubarak,
dan bahkan diperkuat dengan kedekatan Presiden Mubarak dengan Amerika Serikat
dan Israel (Lynch, 2011: 73-74).

Pergantian kepemimpinan dari Presiden Mubarak kepada Presiden Morsi
mengakibatkan terjadinya perubahan signifikan atas politik luar negeri Mesir.
Namun perubahan besar ini tidak dilakukan dengan cepat dan radikal, Presiden
Morsi masih melihat banyaknya orang-orang Presiden Mubarak yang masih
memiliki kekuatan politik di pemerintahan. Presiden Morsi memilih untuk
mengkonsolidasikan kekuatan politiknya di awal pemerintahannya, mengingat
Presiden Morsi adalah oposisi kuat dalam pemerintahan Presiden Mubarak (Özkan,
2013: 15). Namun langkah strategis dalam perubahan politik luar negeri Mesir
dilakukan Presiden Morsi dengan melaksanakan kunjungan luar negeri ke beberapa
negara. Tindakan ini dilakukan Presiden Morsi untuk melaksankan motif utamanya
semenjak mengambil alih jabatan kepresidenan pada akhir Juni 2012, motif
utamanya adalah mengembalikan dominasi politik luar negeri di Timur Tengah
(Grimm dan Roll, 2012: 1). Presiden Morsi melihat bahwa perubahan radikal tidak
dimungkinkan terjadi, hal ini disebabkan kekuatan politik yang mendukung Morsi
adalah oposisi kuat Presiden Mubarak. Ikhwanul Muslimin adalah kekuatan politik
yang mendukung Presiden Morsi disisi lain Ikhwan sangat fokus dalam mengkritisi
segala kebijakan Mubarak.

Status baru yang diberikan kepada Palestina oleh PBB yaitu status permanent
observer adalah bentuk kuatnya dukungan internasional terhadap Palestina, status
ini didukung oleh 138 negara dan Mesir termasuk di dalamnya sehingga
menghasilkan resolusi 67/19 Majelis Umum PBB (Resolusi Majelis Umum PBB No.
67/19, 2012). Ini adalah bukti keberpihakan Mesir yang lebih tegas kepada Palestina.
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Tentu, ini tidak bisa dilepaskan dari kemenangan Ikhwanul Muslimin dalam pemilu
paska revolusi Mesir. Perubahan-perubahan fundamental dalam politik luar negeri
Mesir adalah bentuk dari penetrasi religio-kultural yang dilakukan Ikhwan kedalam
politik luar negeri Mesir. Sebagai new religious movement dan kuatnya pengaruh
agama di belakang Ikhwanul Muslimin membuat pergerakan Ikhwanul Muslimin
mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari masyarakat Mesir yang sebagian
besar beragama Islam (Zahid, 2010: 72-73). Pemanfaatan tempat ibadah seperti
masjid dan pemfokusan aktivitas organisasi pada aktivitas keagamaan, sosial dan
pendidikan, bertujuan untuk memberikan pandangan bahwa Ikhwanul Muslimin
adalah sebuah religious movement yang dekat dengan masyarakat. Implementasi
dari pergerakan ini adalah dominasi Ikhwanul Muslimin atas masjid-masjid dan
mempergunakannya untuk aktivitas dakwah sebagai motor utama pergerakan
(Zahid, 2010: 72-73). Hal inilah yang kemudian memberikan legitimasi kepada
Ikhwan untuk terus mendukung Palestina dalam konflik Israel-Palestina. Simpati
masyarakat mayoritas Mesir kepada perjuangan rakyat Palestina dapat menjadi
legitimasi politik untuk membuat instrumen politik luar negeri Mesir yang berpihak
pada Palestina dalam konflik Israel-Palestina.

Argumentasi

Teori Gerakan Massa oleh Eric Hoffer memberikan gambaran teoritis mengenai
bagaimana sebuah gerakan massa dapat terjadi. Dalam teori ini, Hoffer memberikan
penjelasan bahwa sebuah pergerakan keagamaan merupakan bentuk dari gerakan
massa yang mampu memobilisasi massa untuk mencapau tujuan dan kepentingan
tertentu (Hoffer, 1980: 3-4). Pergerakan keagamaan tentu memiliki ketergantungan
dengan jumlah massa dan juga kekuatan-kekuatan yang dapat memberikan
signifikansi dalam proses pencapaian kepentingan. Gerakan massa yang dijelaskan
oleh Hoffer merupakan sebuah realitas religio-kultural dan juga dampak dari realitas
sosiologis yang akhirnya akan membentuk suatu arus gerakan massa untuk
memperjuangkan sesuatu (Hoffer, 1980: 4). Gerakan massa yang dipengaruhi oleh
nilai-nilai religius, doktrin dan fanatisme akan mengalami sebuah religiofikasi
sehingga mengarahkan gerakan massa kepada tujuan-tujuan tertentu berdasarkan
ajaran, norma, dan dogma agama tertentu.

Dalam melihat Ikhwanul Muslimin juga diperlukan konsep yang mendukung
argumentasi mengenai keberhasilan Ikhwanul Muslimin konsep yang digunakan
adalah konsep new religious movement. New religious movement merupakan
sebuah konsekuensi dari globalisasi yang mengarahkan kehidupan manusia ke
dalam era baru kehidupan kultural, utamanya yang berkaitan dengan identitas
kultural dan kehidupan religiusitas (Clarke, 2006: xi). New religious movement
berkaitan dengan respon atas ancaman globalisasi atas perubahan dan atau
penyesuaian kultur tertentu dengan kondisi masyarakat. Berkaitan dengan realitas
kultural, agama termasuk didalamnya sebagai aspek kultural yang terancam oleh
globalisasi. Karena pada akhirnya agama akan menyesuaikan degan kenyataan yang
ada di masyarakat dengan kenyataan kultural, new religious movement muncul
sebagai jawaban dari penyesuaian yang telah terjadi antara agama dan kenyataan
kultural yang melekat dalam masyarakat (Clarke, 2006: 6) Sehingga agama harus
harus dikembalikan kepada bentuk dan formulasi yang murni melalui new religious
movement. New religious movement tidak bisa dikatakan sebuah proses melainkan
sebuah respon dari konsekuensi atas globalisasi yang cenderung membenturkan
agama dengan perubahan realitas kultural. New religious movement adalah sebuah
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pergerakan yang memberikan perlawanan atas globalisasi untuk mewujudkan
glokalisasi (Clarke, 2006: 3-4). Glokalisasi merupakan sebuah usaha untuk
mempertahankan kultur lokal yang telah ada terlebih dahulu dari perubahan-
perubahan dan perkembangan-perkembangan kultural yang terjadi. Ini
dimaksudkan dengan kuatnya pengaruh globalisasi, aspek kultural seperti agama
menjadi terpengaruh dengan globalisasi, bentuk pengaruhnya bisa mengubah agama
tersebut sesuai dengan konsekuensi atas 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 yang
dibawa oleh globalisasi. Pada dasarnya globalisasi dalam prosesnya juga menyentuh
dimensi keagamaan, hal ini lebih dititikberatkan pada 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
(Clarke, 2006: 6).

Penelitian ini juga menggunakan peringkat analisis. Instrumen ini digunakan
untuk memberikan fokus kajian dalam melihat pengaruh kelompok dalam politik
luar negeri. Dalam setiap pemerintahan ada pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh
pihak-pihak tertentu berdasarkan peran dan kepentinganya. Termasuk dalam politik
luar negeri Mesir, Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang berpengaruh dalam
politik luar negeri Mesir. Pengaruh ini berkaitan dengan konstitusi, kondisi
domestik, dinamika politik, dan tentunya faktor kepemimpinan. Dalam suatu
pemerintahan tentu ada kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh terhadap
pengambil keputusan, masyarakat, maupun orang-orang disekitar kekuasaan.
Sebagai contoh adalah kabinet, partai politik, para penasehat atau staf ahli, dan
kelompok non-partai politik yang memiliki basis massa yang besar. Politik luar
negeri sebagai sebuah keputusan yang sangat strategis dan menyangkut kepentingan
seluruh warga negara tentu dibuat berdasarkan pertimbangan bersama dan atas
dasar pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu (Breuning, 2007: 99). Seperti
yang terdapat dalam gambar 1.1, kelompok-kelompok tertentu ini memiliki kekuatan
politis yang diperoleh dari basis massa yang besar. Massa ini dengan setia
mendukung dan memberikan bantuan terhadap aksi-aksi dan program-program
yang dilakukan. Fungsi utama dari kelompok ini selain untuk menguatkan basis
massa pemimpin juga untuk mengamankan keputusan dan kebijakan politik agar
selalu mendapatkan simpati publik dan juga untuk bahan pertimbangan serta
sebagai pusat komando dalam pengambilan keputusan (Breuning, 2007: 100).
Seperti yang terdapat dalam gambar 1.1, para pemimpin atau pengambil kebijakan
pada dasarnya tidak sendiri, ada kelompok-kelompok yang menjadi penasehat dan
pembantu tugas-tugasnya yang memiliki cakupan sangat luas. Sebagai pusat
komando, kelompok akan sangat memiliki peranan vital utamanya dalam
mendiskusikan keputusan-keputusan strategis dan melibatkan para ahli di
dalamnya. Kelompok-kelompok ini tentu sangat dekat dengan kekuasaan dan sangat
merepresentasikan kepentingan rakyat yang begitu luas.



6

6

Pengambil Keputusan

KelompokBasis MassaPolitik Luar
Negeri

Gambar 1 Peringkat Analisis Kelompok

Sumber: Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction
(New York: Palgrave Macmillan, 2007), 99-100. Lihat: Laura Neack, The
New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era (Maryland:
Rowman & Littlefield Publishers, 2008), 75-76.

Konflik Israel-Palestina dan Ikhwanul Muslimin sebagai New Religious
Movement

Ketika Israel dideklarasikan sebagai negara independen pada 14 Mei 1948,
oleh Ben-Gurion di Museum Tel Aviv, salah satu negara yang memberikan
pengakuan adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet (Harms dan Ferry, 2008: 94-95).
Tindakan ini tentu mengakibatkan respon bagi negara-negara Arab secara serempak
menolak atas tindakan sepihak ini. Bagi segenap bangsa Arab, deklarasi akan
eksistensi negara Yahudi adalah sebuah pernyataan perang bagi bangsa Arab.
Apalagi dalam hal ini, dengan deklarasi pembentukan Israel, juga berarti bahwa
orang-orang Arab Palestina akan tersingkirkan dari tempat dimana mereka hidup
selama ini. Oleh karena itu pada tahun yang sama dengan deklarasi pembentukan
negara Israel, beberapa negara Arab diantaranya Suriah, Mesir, Yordania Arab Saudi
dan Iraq bersama-sama melakukan penyerangan atas Israel. Penyerangan ini
dilakukan dengan mengirimkan kurang lebih 23.000 pasukan ke Palestina. Namun
Israel bukanlah negara yang baru berdiri dan tidak memiliki kapabilitas militer yang
kuat, Pasukan Haganah yang kemudian menjadi Israeli Defense Forces (IDF)
memiliki kekuatan 30.000-40.000 pasukan (Harms dan Ferry, 2008: 96). Pasukan
Arab yang berkekuatan 23.000 orang dihadapi Israel dengan kekuatan Haganah
yang berjumlah sekitar 30.000-40.000 orang. Ketimpangan kekuatan militer terjadi
pada saat serangan dijalankan, dan diluar perkiraan negara Arab, Israel
memenangkan pertempuran dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh peningkatan
kemampuan dan kapabilitas Israel yang sangat signifikan saat penyerangan negara
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Arab terjadi. Peningkatan ini tidak terlepas dari bantuan Inggris dan Amerika
Serikat.

Konflik senjata Israel-Palestina tidak hanya berhenti di situ, sembilan belas
tahun kemudian tepatnya pada tahun 1967, konflik Israel-Palestina mendekati skala
yang sangat besar. Konflik ini dikenal dengan Perang Enam Hari. Perang ini ditandai
dengan penyerangan angkatan udara Israel terhadap angkatan udara Mesir. Pesawat
Mesir yang masih ada didarat dihancurkan oleh Israel pada pukul 07.45 pagi hari
(Harms dan Ferry, 2008: 110). Serangan mendadak ini membuat Mesir menjadi
sangat lemah, bahkan dalam beberapa hari Israel telah mampu menduduki Gaza dan
Semenanjung Sinai. Hal ini memancing respon Yordania, Raja Hussein menyatakan
perang kepada Israel, karena Yordania memiliki pakta pertahanan dengan Mesir.
Israel menyerukan kepada Yordania untuk mengadakan gencatan senjata. Namun,
Yordania tetap menyerang dan hal ini direspon oleh Israel dengan kekuatan militer
penuh. Pada 6 dan 7 Juni (hari ketiga pada Perang Enam Hari) Yordania melalui
Raja Hussein mengajukan gencatan senjata (Harms dan Ferry, 2008: 110). PBB
menerbitkan Resolusi Dewan Keamanan No. 233, namun Israel tetap memobilasasi
pasukannya ke arah Sungai Yordania, dan akhirnya pada 7 Juni Israel dengan sukses
telah menduduki Tepi Barat dan Jesrusalem. Pada 8 Juni, Israel menerima gencatan
senjata bersama Mesir dan Yordania. Keterlibatan Suriah yang tidak signifikan
membuat hasil Perang Enam Hari sangat merugikan Arab. Mesir, Suriah dan
Yordania mengalami kekalahan besar sehingga mengejutkan dunia, dan terutama
memberikan pukulan keras bagi negara-negara Arab lainnya (Gawrych, 1996: 68)

Akhir dari Perang Enam Hari adalah diterbitkanya Resolusi PBB nomor 242
pada 22 November 1967 (Harms dan Ferry, 2008: 113). Resolusi ini berisi tentang
perintah mundur kepada seluruh angkatan bersenjata Israel dari wilayah yang
diduduki, selain itu resolusi ini juga membatalkan seluruh klaim atas wilayah yang
terjadi pada saat konflik. Walaupun demikian, resolusi 242 bukanlah jaminan bahwa
konflik akan terhenti dan terjadi perdamian di wilayah tersebut. Permasalahan
penafsiran dari masing-masing pihak mengenai wilayah yang menjadi daerah
kekuasaan kemudian menjadi potensi konflik yang lebih besar (Harms dan Ferry,
2008: 113) Mundurnya militer masing-masing pihak tidak mengurangi kewaspadaan
masing-masing pihak atas serangan yang mendadak. Mengingat perang dimulai
dengan serangan mendadak otomatis masing-masing pihak akan sangat waspada
terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Secara  hukum, Yordania dan Israel
menandatangani kesepakatan perdamaian melalui resolusi tersebut, namun
permasalahan yang menjadi konsentrasi pihak-pihak yang telah berdamai, persoalan
pengungsi dan pendudukan lahan-lahan adalah persoalan yang tidak bisa
diselesaikan dengan kesepakatan damai maupun resolusi Dewan Kemanan PBB.

Perang Yom Kippur atau dikenal dengan perang Ramadhan atau Perang
Oktober adalah perang yang terjadi pada 6 Oktober – 11 November 1973 antara
pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dimotori oleh Mesir dan
Suriah (Dunstan, 2003: 14-15). Pada 6 Oktober 1973 pada hari Yom Kippur, pukul
14.00 waktu setempat, angkatan bersenjata Suriah dan Mesir melaksanakan
serangan ofensif terhadap pasukan Israel di Dataran Tinggi Golan melewati Terusan
Suez. Kekuatan koalisi negara Arab yang dimotori oleh Mesir dan Suriah kemudian
mendapatkan dukungan dari angkatan bersenjata Libya, Irak, Tunisia, Aljazair,
Kuwait, Sudan, Maroko dan Arab Saudi. Hal ini mengakibatkan terjadinya
ketimpangan kekuatan militer. Jumlah kekuatan Israel tak sebanding dengan yang
dimiliki oleh Suriah dan Mesir (Dunstan, 2003:24-25). Koalisi negara Arab mampu
dengan cepat menguasai Dataran Tinggi Golan karena kekuatan militer yang sangat
besar. Israel waluapun secara nyata telah didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat
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masih belum mampu mengimbangi kekuatan koalisi negara Arab tanpa keterlibatan
langsung militer Inggris dan Amerika Serikat (Dunstan, 2003: 25-26). Kekuatan
militer masing masing pihak memiliki kelemahan dan kelebihan, di pihak Arab
kuantitas kekuatan yang sangat besar namun teknologi yang sangat minim, berbeda
halnya dengan Israel memiliki kuantitas yang minim namun teknologi yang sangat
optimal. Dengan optimalisasi kekuatan militer Israel dan pergerakan masif militer
Israel berhasil memukul mundur pasukan koalisi Arab dari Dataran Tinggi Golan.
Konflik militer ini dikahiri dengan Perjanjian Camp David yang ditandatangani pada
18 September 1978 oleh Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Menachem
Begin dan disaksikan oleh Presiden Jimmy Carter (Dunstan, 2003: 15). Namun,
kemenangan mutlak tidak diperoleh koalisi Arab karena militer Israel berhasil
bertahan dari serangan militer koalisi Arab, dan korban jatuh lebih banyak diderita
oleh pihak koalisi Arab.

Sebagai sebuah new religious movement, Ikhwanul Muslimin memiliki
tendensi yang sangat besar dengan mengedepankan agama sebagai unsur utama
pergerakan dalam mempengaruhi politik global (Clarke, 2006: 7-8)  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, terutama
dalam konflik Israel-Palestina (Esposito, 1996: 135-136).  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 (Clarke, 2006: 147-148). Dalam
kerangka yang lebih luas Ikhwanul Muslimin telah bergerak secara global dengan
memiliki afiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di luar Mesir. Hamas, sebagai bagian
dari sayap Ikhwanul Muslimin di Palestina juga memengaruhi keberpihakan Mesir
pasca revolusi kepada konflik Israel-Palestina (Rubin, 2010: 89) Dalam konflik
Israel-Palestina, Ikhwanul Muslimin Mesir  menggunakan agama sebagai unsur
pendukung utama dalam gerakannya, karena agenda yang diperjuangkan adalah
melawan dominasi dan okupasi Israel di Palestina (Clarke, 2006: 13-14).

Kemunculan pergerakan Islam merupakan sebuah respon dari berakhirnya
masa pemerintahan Islam yakni Khilafah Islamiyah di Turki pada 1924 yang ditandai
dengan reformasi Atatürk (Campo, 2009: 125-126). Reformasi Atatürk adalah
pengubahan Kekaisaran Islam Turki menjadi negara yang sekuler, modern dan
negara bangsa. Reformasi ini merupakan titik balik dari perkembangan Islam pada
era modern karena secara politik negara Islam terbesar tidak bisa bertahan lagi.
Dengan berakhirnya kekaisaran Turki otomatis muncul banyak pergerakan Islam
yang mempunyai tujuan untuk mendirikan negara Islam dan merealisasikan
masyarakat Islam (Clarke, 2006: 147).

Perkembangan pergerakan Islam kemudian mengafirmasi faktor politis yang
dilaksanakan dengan mengadopsi Islam sebagai ideologi dan pertimbangan dalam
aktivitas pergerakan. Islam yang sebelumnya dipergunakan sebagai simbol dan
landasan kepercayaan telah berkembang menjadi sebuah landasan pemikiran,
landasan filosofis dan dasar-dasar pergerakan. Dengan demikian pergerakan Islam
telah melahirkan sebuah kecerdasan modern dan sebuah kelompok profesional serta
sebuah strata sosial yang memiliki mobilitas sosial. Namun, sebuah kelemahan yang
umum terjadi dalam pergerakan Islam modern yang tradisional adalah model
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mobilitas sosial keatas yang kemudian menimbulkan dominasi elite konservatif
sehingga menghambat inovasi dan kreatifitas anggota atau simpatisan.

Ikhwanul Muslimin kemudian tumbuh menjadi gerakan yang mengedapankan
reformasi yang ekstrim terhadap ide-ide pembentukan pan-Islamisme. Banyak
orang-orang penting yang berkontribusi terhadap pembentukan landasan ideologis
Ikhwanul Muslimin selain Al Banna, orang-orang ini antara lain Muhammad Abduh
yang berposisi sebagai pimpinan gerakan salafi Mesir, guru dari Muhammad Abduh
yakni Al Afgani Jamal Al Din dan murid Muhammad Abduh yang berasal dari
Lebanon Rashid Rida. Pondasi ideologis yang dibangun kemudian memposisikan
diri untuk memberdayakan dua paham yang tidak sama namun sangat populer
dalam pergerakan Islam, yaitu salafi dan wahabi. Pada akhirnya penggabungan ini
akan membuat pergerakan Islam menuju kearah fundamentalisme secara terus
menerus (Clarke, 2006: 148). Ikhwanul Muslimin kemudian sangat terpengaruh
dengan pandangan salafi, hal ini disebabkan karena pondasi filosofis Ikhwan banyak
dibentuk oleh orang-orang salafi. Ide dan program salafi yang paling identik dengan
tujuan Ikhwanul Muslimin adalah persatuan umat Islam, termasuk persatuan Sunni
dan Syiah (Clarke, 2006: 149). Pandangan ini kemudian menginisiasi posisi khusus
Ikhwanul Muslimin dalam konstelasi pergerakan Islam di Timur Tengah. Ikhwanul
Muslimin dipandang sebagai pergerakan Islam yang baru dan telah bertransformasi
karena telah memiliki pandangan-pandangan yang sangat berbeda dengan model
pergerakan Islam lainya seperti yang terdapat pada model pergerakan Islam wahabi,
salafi dan tentunya jihadis. Kecenderungan modernitas Ikhwnul Muslimin ini
menunjukkan sisi “new” dalam posisinya sebagai religious movement.

Ikhwanul Muslimin dan Perubahan Politik Luar Negeri Mesir

Perubahan yang paling terlihat dalam dari politik luar negeri Mesir dibawah
Ikhwanul Muslimin adalah normalisasi hubungan dengan negara-negara Timur
Tengah yang selama ini terkonstruksi bahwa hubunganya kurang begitu baik. Seperti
kunjungan Presiden Morsi ke Arab Saudi dan Iran (Özkan, 2013: 16). Kunjuangan ini
merupakan bentuk dari normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Mesir kepada
negara-negara Timur Tengah yang dominan. Mesir juga berperan aktif dalam
mencari solusi damai dalam konflik Suriah, Mesir bahkan menginisiasi banyak solusi
agar konflik tidak berkepanjangan. Terbentuknya komisi tiga negara yang fokus
untuk mencari solusi damai di Suriah diinisiasi oleh Mesir dengan melibatkan Turki
dan Iran (Özkan, 2013: 16). Ini adalah sebuah langkah yang sangat persuasif dalam
menunjukkan pola baru dalam politik luar negeri Mesir.

Perhatian yang luar biasa besar diberikan oleh Presiden Morsi terhadap
eskalasi konflik Israel-Palestina. Setelah serangan Israel ke Gaza pada November
2012, Morsi memberikan tendensi pada kejadian ini. Morsi memanggil Duta Besar
Mesir di Palestina dan Israel untuk berkonsultasi dengan Liga Arab, dan
menghasilkan keputusan untuk mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Nabil Al
Arabi (Özkan, 2013: 16). Presiden Morsi dihadapkan pada proses yang paling
menentukan dalam menunjukkan perubahan politik luar negeri Mesir yakni
merespon ketegangan pertama dengan Israel dalam masa pemerintahanya. Posisi ini
kemudian yang memaksa Mesir untuk lebih memihak pada Palestina dan
membuktikan bahwa Mesir merupakan aktor yang sangat independen dalam
menentukan sikap keberpihakan pada konflik Israel-Palestina (Özkan, 2013: 16).
Melihat perkembangan Ikhwanul Muslimin setelah revolusi, telah ditentukan bahwa
fokus Ikhwanul Muslimin akan cenderung pada keamanan Timur Tengah. Kemanan
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Timur Tengah yang dimaksud adalah aksi-aksi preventif yang dilakukan oleh Israel
dan intervensi Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina (Elad-Altman, 2006:
2). Sejak tahun 2005 Ikhwanul Muslimin sangat berkonsentrasi pada konflik Israel-
Palestia, konsentrasi ini digunakan untuk memobilisasi opini komunitas Islam dan
negara-negara Arab untuk melawan segala aksi dan program Israel dalam rangka
menguasai Palestina. Selain memobilisasi opini, Ikhwanul Muslimin juga ingin
merestorasi entitas internasional bangsa-bangsa Muslim yang selama ini tidak
bersatu.

Ikhwanul Muslimin melihat bahwa Israel adalah pihak yang bersalah dalam
konflik Israel-Palestina. Israel dikatakan sebagai pelaksana proyek hegemoni dan
globalisasi barbarian  (Elad-Altman, 2006: 2). Sehingga dari pandangan
fundamental ini, Ikhwanul Muslimin membangun landasan-landasan perlawanan
termasuk juga kekuatan perlawanan. Ide perlawanan ini dikembangkan dari
solidaritas keagamaan yang sangat populer dalam masyarakat Islam dan juga
konsensus antar elite yang terdiri dari tokoh dan ulama  (Elad-Altman, 2006: 2).
Perlawanan yang dibangun oleh Ikhwanul Muslimin ini memiliki tujuan yang sangat
radikal yakni menginginkan adanya reformasi pemerintahan dan ekonomi. Cara-
cara yang ditempuh kemudian memperlihatkan bahwa Ikhwanul Muslimin tidak
sama dengan pergerakan Islam yang lain.

Sebagai new religious movement Ikhwanul Muslimin masih menempuh cara-
cara yang terbuka dengan negara-negara Barat. Ikhwanul Muslimin masih menjaga
hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan Eropa sambil berusaha
meyakinkan bahwa penarikan dukungan militer serta dukungan lain untuk Israel
adalah salah satu hal yang dapat mewujudkan perdamaian di wilayah Israel-
Palestina. Selain itu, Ikhwanul Muslimin juga berusaha untuk ‘mengetuk hati’
negara-negara Eropa karena telah mengirimkan proyek Zionisme ke negara
Palestina yang damai di waktu yang lampau. Usaha-usaha persuasif ini
menunjukkan bahwa Ikhwan memang memiliki tendensi khusus terhadap konflik
Israel-Palestina. Sehingga setalah kekuasaan Mesir dapat diambil oleh Ikhwanul
Muslimin, tentu cara-cara persuasif semacam ini akan sering dilakukan oleh
Presiden Morsi. Termasuk membina stabilitas hubungan dengan Amerika Serikat,
Eropa dan Israel.

Politik Luar Negeri Mesir dalam Konflik Israel-Palestina dibawah
Ikhwanul Muslimin

Sejak terikat dengan perjanjian Camp David Mesir semakin kekurangan ruang
untuk memperjuangankan nasib rakyat Palestina yang terjebak okupasi Israel di
Tepi Barat dan Gaza. Mesir menjadi tidak tegas dan konsisten dalam konflik Israel-
Palestina. Walaupun pada dasarnya Mesir tidak menyetujui pendudukan Israel atas
Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur, namun Mesir tidak bisa berbuat banyak
untuk menunjukkan ketidaksepakatanya. Selain itu, Mesir juga sangat bersikukuh
untuk mengusir Israel dari Dataran Tinggi Golan yang menjadi wilayah Suriah. Sikap
Mesir yang sangat keras ini tidak diimbangi dengan aksi-aksi yang realistis, sehingga
hanya menjadi wacana di media massa dan para elite politik saja. Mesir cenderung
diam dan tidak pernah secara tegas menyampaikan kepentingannya kepada Israel.
Hal ini diakibatkan intervensi Amerika Serikat yang begitu kuat terhadap konflik
Israel-Palestina. Ditambah dengan ketergantungan mesir terhadap Amerika Serikat
dalam sektor ekonomi dan militer, hal ini semakin membuat Mesir tidak bisa
melakukan aksi-aksi yang tegas dalam konflik Israel-Palestina. Keterlibatan Amerika
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Serikat dalam konflik Israel-Palestina adalah sebuah tendensi yang sangat condong
ke Israel dan ini membuat Mesir tidak bisa melakukan hal-hal yang reaksioner
(Boutros-Ghali, 1982: 777).

“The adoption of the resolution by an enormous majority showed the international
community’s recognition of the right of Palestine to have a Government and a territory
with secure borders, in spite of the occupation and the occupying Power’s continuing
acquisition of territory.  The international community had affirmed that it was able to
take the “right decision” when political will was present.  He hoped that, in the near
future, the Security Council would be able to undertake its responsibility through a
similar decision, making Palestine a full Member State of the United Nations. (UN,
2012)”

Dalam pemberian status obeserver pada negara Palestina yang terdapat dalam
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19, Mesir memberikan
dukungan yang sangat tegas. Dukungan ini merupakan titik balik dari keberpihakan
Mesir dalam konflik Israel-Palestina. Dengan mendukung pembentukan negara
Palestina maka Mesir telah secara tegas merubah politik luar negerinya yang selama
ini menjadi aktor kunci dalam implementasi kepentingan Amerika Serikat di Timur
Tengah (Elgindy, 2012: 172). Mendukung Palestina dan melawan Israel sudah
menjadi tradisi budaya politik Mesir dan juga menjadi kesepakatn nasional. Namun,
semenjak Mesir menandatangani perjanjian Camp David, Presiden Sadat telah
membuat Mesir untuk melakukan hal sebaliknya. Mesir harus tunduk pada
kesepakatan untuk saling menghormati eksistensi masing-masing negara dan juga
menghindari segala bentuk aksi yang provokatif. Mesir harus menjadi pembela Israel
dan mengakui eksistensinya sebagai negara serta menjamin terpenuhinya hak-hak
Israel sebagai negara (Elgindy, 2012: 172). Selain itu, Mesir juga menjadi alat politik
luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, Mesir dipergunakan sebagai alat
legitimasi untuk membenarkan aksi-aksi Amerika Serikat di Timur Tengah. Setelah
intifada Al Aqsa pada tahun 2000, politik luar negeri Mesir dipertanyakan oleh
warga negaranya, terutama yang berkaitan dengan ketegasan sikap atas konflik
Israel-Palestina. Aksi-aksi protes dan demontrasi mulai bermunculan sejak tahun
2000. Aksi-aksi ini dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin yang sangat tidak setuju
dengan sikap Presiden Mubarak yang hanya patuh pada Amerika Serikat. Aksi-aksi
yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin ini akhirnya membuat Presiden Mubarak
mengendurkan kebijkanya atas blokade jalur Gaza pada tahun 2009 (Elgindy, 2012:
173). Dengan perjanjian damai antara Israel dan Mesir, ini membuat Mesir
melaksanakan reorientasi dalam politik luar negerinya. Presiden Mubarak
mengimplementasikan perjanjian damai antara Mesir dan Israel dengan baik dan
tidak memperdulikan aksi-aksi protes yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin.
Ikhwanul Muslimin sebagai oposisi terkuat Mubarak juga terus mengkonsolidasikan
massa dan terus melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap politik luar negeri
Mesir yang tidak mendukung Palestina. Karena kekerasan yang digunakan Presiden
Mubarak untuk meredam aksi protes Ikhwnaul Muslimin, Presiden Mubarak
kehilangan popularitasnya di Mesir (Elgindy, 2012: 173). Hilangnya popularitas ini
kemudian menyebabkan Mubarak sangat tergantung dengan militer dan Amerika
Serikat. Militer kemudian menjadi kekuatan politik yang loyal kepada Presiden
Mubarak. Selain itu militer juga menjadi penentu dalam keputusan strategis
Presiden Mubarak, termasuk politik luar negeri.

Revolusi Mesir yang terjadi kemudian menyuburkan benih-benih sentimen
terhadap Israel dan mempopulerkan aktivitas pro-Palestina. Dengan kebijakan
Presiden Morsi yang tidak akan mendukung kebijakan pendudukan Israel di
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Palestina menegaskan bahwa Mesir bukan lagi alat legitimasi bagi Israel dan
Amerika Serikat (Elgindy, 2012: 174). Ikhwanul Muslimin melalui Presiden Morsi
mulai memfokuskan perhatian pada pembentukan negara Palestina dan
restrukturisasi Hamas. Mesir akan membantu segala persiapan dan rekonsiliasi
faksi-faksi di Palestina (Elgindy, 2012: 177). Hal ini adalah momentum bahwa
Ikhwanul Muslimin telah memberi sinyal bahwa perubahan politik luar negeri Mesir
akan mengarah pada Palestina. Walaupun Dewan Tingggi Militer Mesir tidak setuju
dengan tindakan ini seperti juga Amerika Serikat, Ikhwanul Muslimin tetap pada
perubahan politik luar negeri Mesir. Ikhwanul Muslimin melalui Presiden Morsi juga
menginisiasi sikap antipati terhadap Israel dan Amerika Serikat dengan
mempropagandakan kekerasan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat terhadap
rakyat Palestina (Elgindy, 2012: 180). Upaya ini dilakukan untuk menarik simpati
masyarakat Mesir yang nantinya akan menciptakan legitimasi politik. Kepresidenan
Morsi memang membawa banyak mandat dari proyek-proyek Islam, utamanya
dalam konflik Israel-Palestina. Dan perkembangan poltik luar negeri Mesir
kemudian akan sangat responsif terhadap opini publik. Hal ini disebabkan legitimasi
yang ingin dibangun oleh Ikhwanul Muslimin haruslah legitimasi publik bukan
legitimasi yang dibangun dari ketakutan rakyat. Ikhwanul Muslimin memberikan
peran penting dalam transisi di Mesir dan akhirnya membawa perubahan politik luar
negeri yang lebih jelas dan konsisten untuk membela dan mendukung sepenuhnya
solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina (Elgindy, 2012: 181). Mesir melihat
bahwa terbentuknya negara Palestina adalah urgensi yang diperlukan sebagai usaha
untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Berdasarkan data yang dianalisis
maka dapat dikatakan bahwa Ikhwanul Muslimin berpengaruh dalam politik luar
negeri Mesir, terutama setelah kemenanganya dalam pemilihan umum. Melalui
Presiden Morsi Ikhwanul Muslimin mendukung Palestina dalam resolusi Majelis
Umum PBB No. 69/17.

Kesimpulan

Mesir telah berani mendukung secara tegas pendirian negara Palestina dan
perolehan status permanent observer dalam Majelis Umum PBB. Ini membuktikan
bahwa politik luar negeri Mesir tidak lagi sepenuhnya tunduk pada kesepakatan
Camp David. Sehingga pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam politik luar negeri Mesir
lebih mereorientasi dan merekonstruksi politik luar negeri Mesir yang independen
dan tidak tergantung pada faktor-faktor lain. Politik luar negeri Mesir digambarkan
sebagai wujud dari implementasi politik luar negeri Amerika Serikat di Timur
Tengah. Namun, setelah revolusi independensi politik luar negeri Mesir mulai
dikembalikan oleh Presiden Morsi. Independensi ini diwujudkan dengan membina
hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika serta
lebih proaktif dalam forum-forum regional dan internasional seperti OKI
(Organisasi Konferensi Islam) dan Uni-Afrika.

Mesir kini lebih terlibat aktif dalam usaha-usaha implementatif untuk
mewujudkan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Setelah pemberlakuan
Resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 yang memberikan status permanent
observer bagi negara Palestina, Mesir sangat intensif memberikan supervisi
terhadap usaha-usaha rekonsialiasi antara Hamas dan Fatah serta pembentukan
institusi kenegaraan bagi Palestina. Walaupun hal ini mengalami pertentangan di
internal, antara Presiden Morsi dengan Dewan Tinggi Militer namun berkat
konsolidasi yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin agenda Mesir untuk
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memperjuangkan terbentuknya negara Palestina telah memasuki babak baru.
Konsolidasi yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin sukses dengan cara
mempropaganda masyarakat untuk menumbuhkan rasa antipati kepada Israel dan
Amerika Serikat. Sikap antipati ini dimunculkan dengan menonjolkan kekrasan
selama pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza serta memperlihatkan ketidak
perdulian Amerika Serikat pada penderitaan Amerika Serikat. Upaya ini terbukti
berhasil dengan banyaknya simpati masyarakat Mesir pada perolehan status
permanent observer Palestina. Popularitas Presiden Morsi semakin tinggi karena
telah menunjukkan politik luar negeri Mesir yang independen, konsisten dan tegas.
Sikap ini ditunjukkan pada negara yang selama ini menjadi faktor determinan dalam
politik luar negeri Mesir seperti Israel dan Amerika Serikat.
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