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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemimpin atau presiden menjadi faktor penting dalam keberlangsungan 

suatu negara. Metode kebijakan ataupun aturan-aturan yang diterapkan sangat 

bergantung kepada negara. Salah satu pemimpin negara yang dianggap memiliki 

pengaruh yang sangat kuat kepada negara adalah Presiden Mesir, yaitu Presiden 

al-Sisi yang secara resmi menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014 

menggantikan Presiden sebelumnya, yaitu Muhammad Mursi (CNN, 2018). 

Presiden al-Sisi bernama lengkap Abdel Fattah al-Sisi yang memiliki latar 

belakang sebagai seorang militer sehingga memiliki pengaruh kuat dalam urusan 

negara. Sebelumnya al-Sisi menjabat sebagai Menteri Pertahanan Mesir pada 

tahun 2012 dan berhasil menghentikan gelombang demonstran yang mengancam 

keamanan negara. Namun pada tahun 2013, al-Sisi melakukan kudeta militer 

dengan hasil tergulingnya Presiden Muhammad Mursi (Al-Jazeera, 2018). 

Pada tahun 2013 sendiri banyak terjadi berbagai aksi demonstrasi yang 

kembali mengancam keamanan domestik Mesir. Hal ini membuat al-Sisi 

melakukan tindakan koersif untuk menjaga keamanan negara. Salah satu tindakan 

yang dilakukan yaitu enforced disappearance atau penghilaangan paksa pihak-

pihak yang menentang pemerintah. Kondisi ini tentunya mendapatkan 

pertentangan dari pihak asing. Bahkan banyak media yang menyebut al-Sisi 

sebagai “new pharaoh” karena kebijakan-kebijakan diktator yang diterapkan 

kepada masyarakatnya. Presiden al-Sisi menganggap bahwa pihak-pihak yang 

melakukan protes kepada pemerintah justru semakin memperparah kondisi Mesir 

yang sedang berada dalam masa transisi. Enforced disappearance yang digunakan 

sebagai salah satu instrumen dalam tindakan mengamankan kondisi negara justru 

bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan individu (Al-Jazeera, 2016). 

Salah satu kegiatan yang membahas tentang hal ini adalah Declaration on 

the Protection of All Persons from Enforced Disappearance melalui resolusi 

Dewan Keamanan PBB 47/133, 18 Desember 1992. Lebih jauh lagi, menurut 
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Statuta Roma, konsep ini tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan 

(Finucane, 2016: 15). Enforced disappearance bisa dikatakan sebagai tindakan 

penculikan, penahanan, atau perampasan kebebasan individu oleh pemerintah atau 

pihak lain untuk mencapai kepentingan tertentu (OHCHR, 2006: 6). Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, hal ini tentunya melanggar hak dasar manusia yang 

harusnya difasilitasi oleh negara. Namun, pemerintah justru terlibat sebagai aktor 

dalam tindak pelanggaran HAM dengan berbagai kepentingan didalamnya. Jadi, 

sesuai defenisi sebelumnya dapat dikatakan pemerintah bisa melakukan tindakan 

enforced disappearance sebagai instrumen untuk kepentingan tertentu.  

Pada saat terjadinya pergantian rezim Muhammad Mursi oleh al-Sisi pada 

tahun 2013 melalui kudeta militer banyak terjadi kasus enforced disappearance di 

Mesir. Pemerintahan al-Sisi memerintah setelah terjadinya kudeta militer terhadap 

presiden sebelumnnya Muhammad Mursi yang menjabat pada tahun 2012 dan 

dilakukannya pemilihan umum tahun 2014. Tercatat ada 1176 kasus enforced 

disappearance setelah kudeta Presiden Muhammad Mursi yaitu pada tahun 2013 

sampai 2017 (United States Department of State, 2017). 

 

Tabel 1.1 Jumlah Korban Enforced Disappearance di Mesir Tahun 2013-2017 

Distribusi Jumlah Total Korban Enforced Disappearance Sesuai dengan Tahun 
Hilangnya 

Tahun Jumlah Korban 

2013 20 
2014 16 
2015 530 
2016 346 
2017 254 
Total 1176 

Sumber: Diolah dari United States Department of State 2017 

 

Kasus kejahatan yang terjadi di Mesir sendiri tentunya bertolak belakang 

dengan kondisi sistem pemerintahan di Mesir. Seperti yang diketahui bahwa mesir 

merupakan negara demokrasi, bahkan Presiden al-Sisi terpilih melalui proses 

pemilihan umum yang sah pada tahun 2014. Hal tersebut tentunya sangat 

memprihatinkan karena Mesir sendiri merupakan negara demokratis. Bahkan 
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dalam konstitusi Mesir artikel 54 mengatur tentang kebebasan personal dan Mesir 

juga menjadi salah satu negara yang menandatangani perjanjian dengan PBB 

untuk menangani fenomena ini (Ahram Online, 2015). Terdapat 45 artikel yang 

mendukung perlindungan penduduk Mesir dari enforced disappearance (Ahram 

Online, 2015). Sebagai negara yang menyetujui African Charter on Civil and 

Political Rights, The Convention Against Torture, dan The African Charter’s on 

Human and Peoples’ Rights, Mesir menjaga kewajiban internasionalnya untuk 

melindungi para tahanan dari kekejaman dan siksaaan, perlakuan tidak manusiawi 

atau merendahkan, bersamaan dengan kewajiban untuk memastikan individu yang 

tertangkap terjamin penuh haknya ketika diproses secara hukum (The Tahrir 

Institute for Middle East Policy, 2015). 

Sebenarnya sudah ada penelitian tentang enforced disappearance yang 

telah terjadi termasuk di Mesir sendiri. Namun, kebanyakan dari penelitian yang 

ada hanya memaparkan data serta kejadiannya saja. Adapun penelitian serupa 

mengenai kasus enforced disappearance di Mesir yang dilakukan oleh Amnesty 

Internasional lebih menekankan kepada kelemahan keamanan negara (Amnesty 

International, 2016: 15). Kelemahan ini akan mempengaruhi terjadinya kasus 

enforced disappearance di Mesir. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh tindakan suatu negara 

ditentukan oleh faktor kepemimpinan dari pemimpin negara. Dalam hal ini akan 

dianalisis pengaruh kepemimpinan Presiden al-Sisi dalam kasus enforced 

disappearance di Mesir. Penelitian ini tentunya akan memberikan sudut pandang 

lain dalam kasus kejahatan internasional yang terjadi di Mesir menggunakan 

pendekatan kepemimpinan atau leadership. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh faktor kepemimpinan Abdel Fattaf al-Sisi dalam kasus 

Enforced disappearance di Mesir ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

1.3.1.1 Mengetahui studi kepemimpinan pada seorang pemimpin negara. 

1.3.1.2 Menjelaskan pengaruh faktor kepemimpinan dalam kasus pelanggaran 

HAM. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mendeskripsikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir 

khususnya enforced disappearance. 

1.3.2.2 Menjelaskan kepemimpinan Presiden al-Sisi dalam kasus enforced 

disappearance. 

1.3.2.3 Menganalisis faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Presiden al-Sisi. 

1.3.2.4 Menjelaskan periode determinasi dalam kepemimpinan Presiden al-Sisi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini berfokus kepada kepemimpinan Presiden al-Sisi serta 

dilanjutkan dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya kepemimpinan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangsih akademis melalui perspektif baru dalam melihat kasus 

pelanggaran HAM dari sisi kepemimpinan bagi bidang ilmu hubungan 

internasional. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dalam sisi praktis, penulis berharap munculnya tindakan nyata dari 

pemerintah mengenai kasus pelanggaran HAM sehingaa setiap masyarakat 

bisa menikmati hak dasar dalam menjalankan kehidupannya. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada bagian awal kerangka pemikiran akan dijelaskan mengenai konsep 

pelanggaran HAM. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan tentang teori maupun 

konsep tentang kepemimpinan. Poin pertama akan dibahas tentang pemimpin dan 

kepemimpinan dengan menggunakan Behavioral theory sebagai dasar untuk 

menjawab rumusan masalah. Setelah itu akan dijelaskan tentang perilaku dan 

kepemimpinan politik dan faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Dalam 

pembahasan selanjutnya akan dijelaskan konsep tentang sosialisasi politik. Pada 

bagian akhir akan disederhanakan melalui gambaran alur berpikir dalam analisis 

rumusan masalah. 

1.5.1 Konsep dan Pelanggaran HAM 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada semua manusia, 

apa pun kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, 

warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya yang bisa dinikmati tanpa 

diskriminasi serta saling berkaitan dan tidak terpisahkan (OHCR, 2016: 2). HAM 

sendiri dijamin secara hukum dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan 

internasional, prinsip-prinsip umum, dan sumber lain dari hukum internasional 

(OHCR, 2016: 4). Dalam hukum internasional, HAM memiliki beberapa prinsip 

utama, diantaranya prinsip universalitas, prinsip equality, prinsip kesetaraan 

dalam semua situasi, dan prinsip pengakuan indivisibility and interdependence of 

different rights yang saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan (Sefriani, 

2016: 335). Setiap negara wajib menjamin terpenuhinya HAM bagi setiap warga 

negara. Negara juga harus melakukan tindakan tertentu untuk mempromosikan 

dan melindungi HAM yang merupakan kebebasan mendasar bagi individu dan 

kelompok (OHCR, 2016: 4). 

Dalam penerapan HAM, tentunya tidak semuanya berjalan dengan lancar. 

Ada terjadi berbagai pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran HAM merupakan 

segala bentuk tindakan atau kebijakan yang berupaya atau telah mengurangi 

bahkan menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh manusia (OHCHR, 2014: 2). 

Setiap pihak yang melanggar HAM harus bertanggung jawab, termasuk negara 

sebagai pelindung masyarakat. Pelanggaran HAM tentunya juga telah diatur 
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diberbagai perjanjian dan konvensi internasional, sehingga memiliki posisi yang 

kuat secara hukum.  

Banyak berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi, namun dalam 

penelitian ini akan berfokus kepada pelanggaran enforced disappearance. Seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, enforced disappearance merupakan penangkapan, 

penahanan penculikan, diluar kehendak mereka atau perampasan kebebasan oleh 

aparat pemerintah atau oleh kelompok yang terorganisir atau individual untuk 

kepentingan, dengan dukungan langsung atau tidak langsung, persetujuan atau 

pengakuan dari pemerintah diikuti dengan penolakan untuk mengungkapkan nasib 

dan keberadaan orang-orang yang bersangkutan, pengakuan akan perampasan 

kebebasan, yang menempatkan orang tersebut diluar perlindungan hukum 

(OHCHR, 2006: 6). Dari defenisi tersebut dapat dilihat bahwa terjadi upaya untuk 

mengurangi atau bahkan menghilangkan hak dasar manusia sehingga dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. 

Setelah menjelaskan konsep pelanggaran HAM., maka pada bagian ini 

akan dibahas mengenai teori kepemimpinan. Konsep sebelumnya merupakan 

suatu bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh negara. Setiap tindakan 

yang dilakukan oleh negara baik yang bersifat positif ataupun negatif sering 

dipengaruhi oleh pemimpin sebagai pemegang kekuasaan. Pemimpin memegang 

peran penting dalam setiap tindakan negara, jadi dalam pembahasan ini akan 

dijelaskan tentang kepemimpinan yang nantinya akan mempengaruhi konsep 

pelanggaran HAM yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

1.5.2 Pemimpin dan Kepemimpinan 

Penelitian ini berfokus kepada faktor kepemimpinan yang mempengaruhi 

terjadinya pelanggaran HAM. Leader atau pemimpin merupakan seseorang atau 

lebih yang bisa mempengaruhi satu orang atau lebih pengikutnya serta memiliki 

kemampuan dan keterampilan untuk mencapai misi atau tujuan tertentu 

(Patterson, 2006: 20). Pemimpin dalam hal ini tidak hanya sebatas pemimpin 

politik, namun memiliki ruang lingkup yang lebih luas seperti pemimpin 

perusahaan ataupun pemimpin masyarakat sipil (British Council, 2016: 16). 

Setiap tindakan ataupun kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh 
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pemimpin karena sebuah keputusan dipengaruhi oleh pemimpin (Patterson, 2006: 

24). Jadi dapat disimpulkan bahwa defenisi dari pemimpin lebih mengarah kepada 

sosok atau orang yang bisa mempengaruhi pihak lain.  

Menurut Richard L. Hughes (2009: 4-6) Leadership atau kepemimpinan 

disebutkan sebagai proses mempengaruhi kelompok yang terorganisir atau pihak 

lain untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinan juga melingkupi setiap tindakan 

dan pengaruh berdasarkan alasan serta logika dari seorang pemimpin. Jadi 

kepemimpinan merupakan suatu sistem, cara, metode, ataupun pola tindakan yang 

diambil berdasarkan pemikiran untuk mempengaruhi kelompok atau pihak lain 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menganalisis kepemimpinan, 

terdapat tiga model kepemimpinan, yaitu Authoritarian, demokrasi, dan laissez-

faire (Skydell, 1979: 463). 

Model kepemimpinan pertama yaitu model Authoritarian atau otoriter 

yang memiliki kontrol besar dalam sebuah kelompok dan keputusan diambil oleh 

pemimpin tanpa adanya diskusi atau melibatkan pihak lain karena adanya 

ketidakpercayaan (Numberi, 2010: 21). Pemimpin otoriter memberikan kejelasan 

atas apa yang perlu dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana harus dilakukan 

(Billig, 2015: 35). Kepemimpinan model ini juga menuntut adanya kepatuhan, 

apabila tidak dipatuhi maka akan ada sanksi yang diterapkan (Trimo, 1995: 13). 

Ancaman hukuman ini bisa dijadikan sebagai alat kontrol terhadap bawahan. 

Model kepemimpinan ini cocok diterapkan dalam situasi mendesak dan memiliki 

sedikit waktu (Khan, 2015: 87).  

Model kepemimpinan kedua yaitu model demokratis yang melibatkan 

partisipasi dari pihak lain dalam mengambil sebuah keputusan (Lewin dalam 

Billig 2015: 41). Model kepemimpinan ini juga biasa disebut dengan model 

partisipatif karena mendorong bawahan untuk menjadi bagian dalam pengambilan 

keputusan (Khan, 2015: 88-89). Berbeda dengan model otoriter, model 

demokratis tidak menggunakan ancaman hukuman dalam menerapkan fungsi 

kontrol pemimpin, namun lebih menggunakan pendekatan hubungan baik apabila 

adanya ketidakpatuhan (Numberi, 2010: 26). Kepemimpinan demokratis bisa 

dikatakan sebagai model kepemimpinan yang paling efektif karena melibatkan 

kelompok sehingga adanya koreksi dan saling kontrol antara pemimpin dan 
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kelompok. Namun, model ini tentunya tidak cocok diterapkan apabila berada 

dalam situasi mendesak dan memiliki waktu sedikit karena pengambilan 

keputusan dengan cara demokratis membutuhkan waktu yang cukup lama melalui 

pertisipasi pihak lain (Khan, 2015: 89).  

Model kepemimpinan ketiga adalah model laissez faire. Kepemimpinan 

laissez faire berupaya untuk meminimalisir keterlibatan pemimpin dalam 

pengambilan keputusan (Lewin dalam Billig. 2015: 43). Model ini juga dikenal 

dengan model hands-off karena memberikan kepada bawahan atau kelompok 

kebebasan sebanyak mungkin (Numberi, 2010: 27). Semua otoritas kekuasaan 

diberikan kepada kelompok sehingga kelompok harus bisa menentukan tujuan, 

membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah sendiri. Model ini bisa berjalan 

dengan baik apabila kelompok memiliki pengalaman yang baik, namun juga 

ditakutkan akan usaha kelompok untuk melampaui batas karena kurangnya 

kontrol dari seorang pemimpin (Khan, 2015: 90). Dalam model kepemimpinan 

laissez faire ini bisa dikatakan minimnya keterlibatan pemimpin bahkan bisa 

sampai kepada tidak adanya keterlibatan pemimpin dalam keputusan kelompok.  

Dalam menganalisis faktor kepemimpinan terdapat dua teori besar yaitu 

Trait Theory dan Behavioral Theory atau leadership behavior.  Trait Theory 

mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dilahirkan begitu saja 

sehingga hanya berfokus kepada ciri fisik, mental, dan ciri sosial (Leadership 

Central, 2016). Sedangkan Behavioral theory merupakan teori kepemimpinan 

yang berfokus kepada perilaku dari seorang pemimpin yang bisa dibentuk serta 

tidak terjadi begitu saja (Richard L. Hughes, 2009:  262). Berdasarkan Behavioral 

theory maka kepemimpinan tidak terjadi begitu saja. 

Model kepemimpinan merupakan bentuk dari perilaku seorang pemimpin. 

Setiap perilaku pasti ada faktor pengaruh yang membentuk bagaimana seseorang 

bisa berperilaku dalam situasi tertentu. Perilaku pemimpin juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Kepemimpinan bisa dibentuk dari berbagai proses serta ada yang 

mempengaruhinya. Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut meruntuhkan argumen 

Trait Theory yang mengatakan kepemimpin terlahir begitu saja. Maka dari itu, 

dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Behavioral Theory yang 
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menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat dibentuk dan terdapat faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

1.5.3 Perilaku dan Kepemimpinan Politik 

Pemimpin sangat berpengaruh dalam menentukan tindakan negara dan 

pemimpin memiliki model kepemimpinan masing-masing. Kepemimpinan 

tentunya tidak datang begitu saja. Terdapat berbagai faktor yang membentuk 

perilaku atau tindakan pemimpin. Seperti yang diketahui bahwa politik 

merupakan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana (Lasswell dalam 

Almond, 1987: 257). Dengan demikian, maka perilaku dan kepemimpinan politik 

pemimpin dapat dianalisis untuk menjelaskan penelitian ini. 

Menurut Azwar (2003: 14-17), dalam menganalisis perilaku politik, 

setidaknya terdapat tiga komponen yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. 

Pertama yaitu knowledge atau kognitif yang merupakan representasi dari apa yang 

dipercayai dan diketahui oleh individu. Komponen ini bisa didapatkan dari 

pendidikan formal maupun informal. Secara garis besar, kongnitif adalah istilah 

umum yang mengacu pada kesadaran dan pemikiran, serta tindakan mental seperti 

mengamati, menafsirkan, mengingat, mempercayai, menilai, dan mengantisipasi 

(Buss, 2010: 369). Komponen kedua yaitu affirmative atau perasaan yang 

menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar 

paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan 

terhadap pengaruh perilaku seseorang. Komponen ketiga yaitu psychomotoric 

atau dorongan tindakan. Komponen ini menunjukkan dorongan atau 

kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan apa yang 

dihadapinya. Ketiga komponen tersebut akan saling mempengaruhi dalam 

perilaku politik. 

Menurut Behavioral theory, setiap perilaku pemimpin tidak datang begitu 

saja, namun ada hal yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Menurut Ricard L 

Huges, Behavioral theory menjelaskan tentang perilaku pemimpin berdasarkan 

kepribadian, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan nilai (Richard L. Hughes, 

2009: 262). Jadi untuk menganalisis faktor kepemimpinan, juga perlu melihat 

berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau perilaku pemimpin. Respon 
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perilaku pemimpin terhadap situasi tertentu merupakan hasil dari pembelajaran 

(Leadership Central, 2016). Inti dari Behavioral theory adalah, setiap perilaku 

atau tindakan pemimpin tidak datang begitu saja, namun ada faktor tertentu yang 

mempengaruhinya. 

Faktor pertama yang mempengaruhi perilaku pemimpin yaitu kepribadian 

yang membedakan satu dengan orang lain. Kepribadian atau personality adalah 

suatu struktur dan proses yang tidak terlihat dalam diri seseorang yang bisa 

menjelaskan kenapa seseorang bisa bertindak, dan cara yang dilakukan (Richard 

L. Hughes, 2009: 204). Kepribadian juga bisa didefenisikan sebagai kebiasaan, 

kognisi, dan pola emosional yang dimiliki oleh seseorang serta dipengaruhi oleh 

faktor internal dan juga faktor lingkungan (Judge, 2012: 766). Pemimpin dan 

kepribadian memiliki hubungan yang sangat kuat. Konsep kepribadian 

memberikan penjelasan kenapa pemimpin bertindak cukup konsisten dari suatu 

situasi ke situasi lainnya (Richard L. Hughes, 2009: 218-219).    

Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku pemimpin adalah pengalaman. 

Pengalaman tidak hanya masalah apa yang telah terjadi pada diri seseorang, 

namun lebih bagaimana seseorang melihat kejadian tersebut (Richard L. Hughes, 

2009: 52). Pengalaman yang didapatkan oleh seseorang tidak hanya berdasarkan 

kejadian tertentu namun juga bisa berasal dari pengalaman pendidikan dan 

pengalaman kerja (Wellman, 2009: 862). Dalam dunia pendidikan bisa termasuk 

pendidikan formal seperti halnya sekolah dan pendidikan informal yang 

didapatkan dari keluarga atau orang tua (Suwarningsih, 2014: 12). Pengalaman 

tentunya sangat berpengaruh terhadap cara pandang pemimpin untuk 

menginterpretasikan situasi tertentu. Hal inilah mempengaruhi setiap kebijakan 

dan perilaku pemimpin. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi perilaku pemimpin adalah pengetahuan 

atau knowledge. Seperti halnya kecerdasan, pengetahuan juga erat kaitannya 

dengan pengalaman dan pendidikan. Pengetahuan lebih dikenal dengan informasi 

yang diketahui oleh oleh seseorang berdasarkan apa yang didapatkan sebelumnya 

(Richard L. Hughes, 2009: 265). Pengetahuan mempengaruhi tindakan atau 

perilaku pemimpin karena hal ini berhubungan dengan pemikiran dan cara 

pandang terhadap situasi dan kondisi tertentu (Viitala, 2004: 16).  
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Faktor keempat yang mempengaruhi perilaku pemimpin adalah 

kecerdasan atau intelligence. Konsep kecerdasan memang terkesan abstrak karena 

tidak mudah untuk menentukan kecerdasan seseorang. Dalam penelitian ini, 

kecerdasan dapat didefenisikan sebagai efektifitas kegiatan yang diarahkan oleh 

pikiran (Richard L. Hughes, 2009: 223). Cara menghadapi situasi tertentu secara 

efektif bisa menggambarkan kecerdasan pemimpin (Colbert, 2004: 543). 

Kecerdasan ini memang sangat erat kaitannya dengan pengalaman dan pendidikan 

seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi, kecerdasan sangat mempengaruhi 

perilaku dari seorang pemimpin. 

Faktor kelima yang mempengaruhi perilaku pemimpin adalah nilai. Setiap 

orang memiliki nilai yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nilai adalah 

sebuah konstruksi yang mewakili perilaku umum serta dianggap penting oleh 

individu dan bersifat mendasar (Richard L. Hughes, 2009: 168). Secara sederhana, 

nilai juga bisa dikatakan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau 

salah (Kelsen dalam Chiassoni, 2014: 136). Nilai sendiri memiliki peran penting 

dalam pengambilan kebijakan oleh pemimpin. Pemimpin mendefenisikan suatu 

keadaan atau masalah sangat dipengaruhi oleh nilai (Lee, 1974: 411). Peran nilai 

sangat membantu pemimpin untuk menentukan tindakan yang benar dan salah, 

serta hal yang etis dengan tidak etis (Richard L. Hughes, 2009: 175).  

Kelima faktor di atas tentunya juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi 

politik. Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik karena saling berhubungan 

dengan kekuasaan. Sosialisasi politik akan membentuk bagaimana pandangan 

seseorang dalam menanggapi situasi atau fenomena sosial tertentu. Sosialisasi 

politik juga mempengaruhi akan faktor kepemimpinan yang dijelaskan 

sebelumnya. Dalam membahas sosialisasi politik tentunya akan dipengaruhi oleh 

berbagai komponen. 

 

1.5.4 Sosialisasi Politik 

Untuk menganalisis perilaku pemimpin, maka penulis akan mengelaborasi 

dengan konsep sosialisasi politik atau political socialization. Sosialisasi politik 

adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik (Dawson dalam Iovan, 

2015: 27). Secara umum ada dua bentuk sosialisasi politik, yaitu secara langsung 
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(direct) dan tidak langsung (indirect) (Iovan, 2015: 33). Direct political 

socialization adalah proses pemberian informasi atau nilai yang secara jelas 

merupakan aspek politik. Sedangkan Indirect political socialization merupakan 

pemberian informasi atau nilai yang bersifat nonpolitik namun bisa berubah 

menjadi politik (Iovan, 2015: 33-34). Sosialisasi politik tentunya tidak belangsung 

sebentar, namun memerlukan waktu lama bahkan telah berlangsung pada saat usia 

dini.  

Pembelajaran politik atau sosialisasi politik berlangsung lama, namun ada 

satu periode yang bisa menentukan sikap dan perilaku politik seseorang. Secara 

garis besar terdapat tiga model untuk menjelaskan periode yang menentukan 

dalam pembelajaran politik (Dawson, 1977). Model pertama yaitu primary model 

dimana masa anak-anak menjadi periode paling menentukan (Dekker, 2014: 32). 

Pada masa anak-anak bisa menjadi akar dalam pembelajaran politik dan tentunya 

pengaruh orang tua juga besar dalam periode ini (Gimpel, 2009: 3-4). Sesuai 

model ini anak-anak sudah mendapatkan pembelajaran politik dan akan terus 

berpengaruh sampai masa selanjutnya. 

Model kedua yaitu recency model dimana model ini merupakan bentuk 

pembelajaran politik yang periode menentukannya berada pada periode dewasa 

(Searing, 2007: 84). Pada model ini, masa dewasa menjadi periode yang paling 

menentukan dalam pembelajaran politik. Hal ini bisa terjadi karena telah terlibat 

secara langsung maupun tidak langsung dalam politik serta mendapatkan 

pengalaman (Jonge, 2015: 2-3). Masa dewasa menjadi penentu karena sudah 

paham dan bisa terlibat dalam dunia politik. 

Model ketiga yaitu intermediate model atau adolescence dimana masa 

remaja menjadi periode paling menentukan dalam pembelajaran politik (Thyne, 

2013: 776). Pada masa ini, seseorang memiliki political knowledge dan political 

awareness yang tinggi karena berada pada masa pendidikan (Gimpel, 2009: 11). 

Masa remaja juga bisa dikatakan sebagai masa yang paling sensitif serta akan 

menghasilkan tanggapan khusus terhadap rangsangan politik yang terjadi dalam 

lingkungan sosial (Jackman, 2013: 11).  
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Dalam sosialisasi politik juga berpengaruh agen yang berperan dalam 

proses sosialisasi politik (Basrowi, 2012: 81). Agen terpenting dalam sosialisasi 

politik pertama adalah keluarga dimana keluarga memiliki tanggung jawab utama 

untuk memelihara individu dan memenuhi kebutuhan dasar (Heyman, 1959: 69). 

Keluarga mempunyai peran yang menentukan dalam proses sosialisasi politik 

terhadap individu. Karena keluarga mempunyai kesempatan untuk menurunkan 

nilai-nilai politiknya kepada individu pada saat masa anak-anak, pada saat dimana 

individu berada dalam tahap kekosongan nilai, saat itulah keluarga berkesempatan 

untuk mengisi kekosongan dengan nilai-nilai tertentu (Efriza, 2012: 23). 

Agen kedua yang berpengaruh dalam sosialisasi politik adalah sekolah. 

Selain keluarga, sekolah juga menjadi agen sosialisasi politik yang paling 

berpengaruh. Sekolah dapat merangsang pembelajaran politik melalui 

pembelajaran formal ataupun melalui upacara dan kegiatan lainnya (Niemi, 1995: 

16). Pendidikan telah dipandang menjadi satu variabel penting karena sekolah 

sendiri mendidik individu dalam proses yang teratur, sistematis, dan nilai-nilai 

politik bisa diturunkan secara langsung maupun tidak langsung (Efriza, 2012: 33).  

Agen ketiga yang berpengaruh dalam sosialisasi politik adalah kelompok 

teman sebaya atau lebih dikenal dengan istilah peer group. Peer group merupakan 

sekelompok orang yang dihubungkan dengan kepentingan bersama, posisi yang 

setara, dan usia yang sama sehingga dapat berpengaruh dalam proses sosialisasi 

politik (Walker, 2000: 48). Individu juga memiliki kecenderungan untuk 

menerima pandangan mayoritas dari kelompok sebaya sehingga ini akan 

berpengaruh dalam menentukan pandangan individu (Efriza, 2012: 36). 

Agen keempat yang mempengaruhi proses sosialisasi politik adalah media 

massa. Perkembangan media masa untuk melakukan sosialisasi politik semakin 

besar seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Media juga merupakan 

sumber informasi yang kaya tentang pemerintahan, politik, dan kejadian 

kontemporer. Individu bisa mendapatkan sosialisasi politik melalui televisi, media 

cetak, internet, maupun media sosial (Steven H. Chaffee, 1997: 650). Jadi, 

perilaku politik melalui sosialisasi politik tentunya juga akan mempengaruhi 

faktor kepemimpinan karena hal ini juga berkaitan dengan kekuasaan. 
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Dari semua uraian kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penulis akan mempermudah penelitian melalui alur berpikir yang telah 

disediakan dalam bagan 1. Alur berpikir ini akan digunakan untuk mempermudah 

penelitian dalam menjawab rumusan masalah melalui kerangka pemikiran. 

 

Bagan 1.1 Alur Berpikir dalam Analisis Rumusan Masalah 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

Dalam alur berpikir untuk analisis rumusan masalah, pada bagian pertama 

penulis akan mengggunakan konsep dari pemimpin dan kepemimpinan. Setelah 

itu akan dilanjutkan dengan penjelasan perilaku dan kepemimpinan politik dari 

seorang pemimpin. Perilaku dan kepemimpinan terbentuk oleh sosialisasi politik 

sehingga pada bagian selanjutnya akan digunakan konsep sosialisasi politik dalam 

penelitian ini. Setelah semua konsep digunakan dalam analisis objek penelitian, 

maka rumusan masalah bisa terjawab melalui penjelasan terbentuknya model 

kepemimpinan. 

 

 

Pemimpin dan Kepemimpinan 

Perilaku dan Kepemimpinan Politik 

Sosialisasi Politik 

Terbentuknya Model Kepemimpinan 
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1.6 Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis memiliki dugaan awal bahwa kasus enforced 

disappearance yang terjadi di Mesir dipengaruhi oleh faktor kepemimmpinan 

otoriter dari Presiden al-Sisi. Latar belakang seorang al-Sisi yang berasal dari 

militer membuat terbentuknya kepribadian otoriter dalam diri al-Sisi sendiri serta 

mendorong gaya kepemimpinan yang juga otoriter. Kepemimpinan otoriter 

tersebut akan mempengaruhi perilaku negara serta bisa melakukan tindak 

kejahatan berupa enforced disappearance. Jadi, model kepemimpinan otoriter 

Presiden al-Sisi mempengaruhi kasus enforced disappearance di Mesir. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

 

1.7.1 Defenisi Konseptual 
 

1.7.1.1 Enforced Disappearance 

Dalam penelitian ini defenisi konseptual dari enforced disappearance atau 

penghilangan paksa yaitu tindakan penculikan, penahanan, atau perampasan 

kebebasan individu oleh pemerintah secara terorganisir untuk mencapai 

kepentingan tertentu. Hal ini biasanya juga diikuti dengan tidak memberikan 

informasi mengenai kondisi korban. Penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa 

melalui proses peradilan sehingga melanggar nilai-nilai kebebasan yang terdapat 

di dalam HAM. 

1.7.1.2 Pemimpin dan Kepemimpinan 

Pemimpin dalam penelitian merupakan sosok atau seseorang yang 

memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Sedangkan konsep kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi 

kelompok atau pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan juga 

melingkupi setiap tindakan dan pengaruh berdasarkan alur berpikir dari seorang 

pemimpin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan bentuk suatu 

sistem, cara, metode, ataupun pola tindakan yang diambil berdasarkan pemikiran 

untuk mempengaruhi kelompok atau pihak lain guna mencapai tujuan yang 
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diinginkan. Dalam menganalisis kepemimpinan, terdapat tiga model 

kepemimpinan, yaitu Authoritarian, demokrasi, dan laissez-faire. 

1.7.1.3 Perilaku Politik 

Dalam penelitian ini perilaku politik dapat didefenisikan sebagai tindakan 

atau kebijakan yang berhubungan dengan politik. Tindakan atau kebijakan yang 

diterapkan bertujuan untuk mencapai kepentingan tertentu sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

1.7.1.4 Kepribadian 

Kepribadian atau personality adalah suatu struktur dan proses dalam diri 

seseorang yang bisa menjelaskan kenapa seseorang bisa bertindak, dan cara yang 

dilakukan. Kepribadian juga bisa didefenisikan sebagai bentuk kebiasaan yang 

dimiliki oleh seseorang. Konsep kepribadian memberikan penjelasan kenapa 

pemimpin bertindak cukup konsisten dari suatu situasi ke situasi lainnya. 

1.7.1.5 Pengalaman 

Pengalaman merupakan cara seseorang untuk melihat suatu kejadian 

berdasarkan apa yang telah dialami. Pengalaman yang didapatkan oleh seseorang 

tidak hanya berdasarkan kejadian tertentu namun juga bisa berasal dari 

pengalaman pendidikan. Pengalaman tentunya sangat berpengaruh terhadap cara 

pandang seseorang untuk menginterpretasikan situasi tertentu serta bisa 

mempengaruhi sebuah kebijakan. 

 

1.7.1.6 Pengetahuan 

Pengetahuan erat kaitannya dengan pengalaman dan pendidikan. 

Pengetahuan lebih dikenal dengan informasi yang diketahui oleh oleh seseorang 

berdasarkan apa yang didapatkan sebelumnya melalui pendidikan dan 

pengalaman. Pengetahuan akan mempengaruhi tindakan atau perilaku karena 

berhubungan dengan pemikiran dan cara pandang terhadap situasi dan kondisi 

tertentu. 
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1.7.1.7 Kecerdasan 

Kecerdasan dapat didefenisikan sebagai efektifitas kegiatan yang 

diarahkan oleh pikiran seseorang. Kecerdasan ini memang sangat erat kaitannya 

dengan pengalaman dan pendidikan yang telah didapatkan sebelumnya. Salah satu 

kriteria kecerdasan adalah dengan melihat prestasi atau posisi penting yang telah 

didapatkan. 

 

1.7.1.8 Nilai 

Nilai adalah sebuah konstruksi yang mewakili perilaku seseorang serta 

dianggap penting dan bersifat mendasar. Secara sederhana, nilai juga bisa 

didefenisikan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Nilai 

sendiri memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan melalui interpretasi 

terhadap suatu keadaan atau masalah. 

 

1.7.1.9 Sosialisasi Politik 

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik 

seseorang yang berlangsung sepanjang hidup. Dalam proses sosialisasi politik 

juga terdapat agen yang mempengaruhi terbentuknya sikap dan orientasi politik. 

 

 

1.7.2 Defenisi Operasional 

 

1.7.2.1 Enforced Disappearance 

Defenisi operasional enforced disappearance yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Bentuk tindakan: Terdapat tindakan yang ditujukan kepada korban dari 

enforced disappearance. Tindakan ini tentunya menimbulkan 

permasalahan bagi negara baik secara domestik maupun internasional. 

b) Aktor: Dalam kasus enforced disappearance pasti terdapat aktor yang 

melakukan aksi tersebut dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini, enforced disappearance merupakan 

bagian dari suatu kebijakan yang dibuat negara. 

c) Korban: Korban menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan 

sebuah tindakan pelanggaran termasuk enforced disappearance. Biasanya 
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terdapat berbagai karasteristik korban dari kasus enforced disappearance 

ini. 

d) Skala: Jumlah korban serta periode waktu penahanan bisa menjadi 

indikator dalam melihat fenomena enforced disappearance yang terjadi. 

e) Tempat atau lokasi: Untuk menganalisis kasus enforced disappearance 

diperlukan data lokasi atau tempat penahanan korban dari kasus ini. 

 

1.7.2.2 Pemimpin dan Kepemimpinan 

Pemimpin dalam defenisi operasional adalah: 

a) Jabatan Politik: Seseorang menjadi pemimpin saat secara hukum diakui 

sebagai pemimpin suatu negara yang juga merupakan jabatan politis. 

b) Kekuasaan: Pemimpin memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. 

Kekuasaan ini bisa digunakan untuk mempengaruhi pihak lain. 

c) Kebijakan: Pemimpin memiliki hak tersendiri untuk membuat suatu 

kebijakan yang diterapkan di negara yang dipimpin. 

Sedangkan defenisi operasional kepemimpinan merupakan: 

a) Cara memimpin: Pemimpin tentunya memiliki cara tersendiri untuk 

memimpin. Cara ini bisa juga dikategorikan sebagai suatu kebijakan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh seorang 

pemimpin. 

b) Model: Dalam melakukan cara menjalankan kepemimpinan dapat 

dikategorikan dalam model kepemimpinan. Untuk penelitian ini terdapat 

tiga model kepemimpian yaitu Authoritarian, demokrasi, dan laissez-faire. 

 

1.7.2.3 Perilaku Politik 

Secara spesifik perilaku politik yang akan dibahas dalam penelitian ini 

yaitu beurpa: 

a) Aktor dalam objek penelitian. 

b) Keputusan yang dibuat oleh aktor yang bersifat politik. 

c) Bentuk penyelesaian masalah. 

d) Cara pandang aktor dalam melihat situasi tertentu. 
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1.7.2.4 Kepribadian 

Untuk menganalisis kepribadian dalam penelitian ini menggunakan 

indikator: 

a) Pola perilaku: Seseorang memiliki pola perilaku atau tindakan yang 

berlangsung secara konsisten. 

b) Gambaran oleh pihak lain: Gambaran yang diberikan oleh pihak lain, lebih 

spesifik pihak yang sering melihat atau berhubungan secara langsung atau 

tidak langsung bisa memberikan penilaian tersendiri untuk melihat 

kepribadian. 

 

1.7.2.5 Pengalaman 

Untuk melakukan analisis terhadap pengalaman dalam penelitian ini dapat 

menggunakan kategori: 

a) Pendidikan: Pendidikan yang didapatkan oleh seseorang menjadi 

pengalaman yang mempengaruhi cara pandang terhadap situasi tertentu. 

Pendidikan dalam penelitian ini bisa bersifat formal dan informal. 

b) Jabatan: Jabatan yang telah didapatkan sebelumnya juga akan menjadi 

pengalaman serta secara praktik akan memberikan dampak terhadap cara 

pandang. 

 

1.7.2.6 Pengetahuan 

Defenisi operasional pengetahuan dalam penelitian ini meliputi: 

a) Pengetahuan dari pendidikan: Pendidikan merupakan media yang paling 

efektif dalam mendapatkan pengetahuan. Semakin lama seseorang berada 

dalam dunia pendidikan maka semakin banyak pengetahuan yang bisa 

didapatkan. 

b) Bentuk keputusan: Keputusan yang diambil seseorang bisa menjadi 

indikator dalam melihat pengaruh pengetahuan karena adanya proses 

kognitif dalam pengambilan sebuah keputusan. 
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1.7.2.7 Kecerdasan 

Dalam melihat kecerdasan, maka dapat digunakan indikator: 

a) Prestasi:  Prestasi menjadi salah satu indikator yang bisa menentukan 

kecerdasan seseorang. Semakin banyak prestasi seseorang, maka dapat 

disimpulkan kecerdasan dalam bidang tersebut terbilang bagus. 

b) Posisi penting: Menduduki posisi penting dalam dunia praktik kerja juga 

menjadi indikator kecerdasan karena adanya kepercayaan dari pihak lain. 

 

1.7.2.8 Nilai 

Nilai bersifat konstan dan tidak mudah untuk berubah. Hal ini juga 

berpengaruh dalam memandang situasi atau kondisi tertentu. Untuk menganalisis 

nilai dalam penelitian ini maka dapat digunakan defenisi operasional: 

a) Keyakinan terhadap negara: Dalam melihat pemerintahan seorang 

pemimpin maka faktor keyakinan terhadap negara menjadin faktor penting 

untuk melihat tindakan pemimpin. 

b) Cara pandang: Cara pandang untuk melihat sesuatu benar atau salah, 

pantas atau tidak pantas, menjadi hal penting dalam menentukan arah 

tindakan pemimpin. 

  

1.7.2.9 Sosialisasi Politik 

Proses sosialisasi politik berlangsung sepanjang hidup untuk membentuk 

pandangan politik seseorang. Dalam menganalisis proses tersebut maka dapat 

digunakan indikator: 

a) Agen sosialisasi politk: Dalam proses sosialisasi politik tentunya terdapat 

agen-agen yang berpengaruh untuk membentuk atau menyalurkan hal-hal 

yang nantinya berguna dalam pembentukan pandangan dan tindakan 

politik. 

b) Determinasi sosialisasi politik: Proses sosialisasi politik memang 

berlangsung sepanjang kehidupan, namun terdapat periode yang paling 

berpengaruh dalam membentuk sikap dan kepemimpinan seseorang. 
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Jenis metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi 

pustaka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya 

dengan menggunakan data empiris serta bertujuan untuk memahami fenomena 

sosial melalui gambaran dan memperbanyak pemahaman mendalam (Dr. Ir. 

Masyhuri, 2011: 20). Sumber bisa diambil dari buku, jurnal, dan dari media 

lainnya termasuk internet namun tetap mengutamakan kredibilitas sumber untuk 

menunjang penelitian ini.  

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dijelaskan melalui metode analisis 

process-tracing. Metode process-tracing ini dipilih karena tidak hanya 

menjelaskan sebab akibat, namun juga menjelaskan bagaimana suatu sebab 

menghasilkan akibat. Melalui kerangka berpikir yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka penelitian ini akan mengidentifikasi tahap demi tahap dari 

sebuah proses.  

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang 

merupakan kerangka riset atau penelitian. Bab 2 merupakan deskripsi kasus, 

dalam hal ini akan dijelaskan terlebih dahulu pelanggaran HAM yang terjadi di 

Mesir, yaitu kasus enforced disappearance pada masa pemerintahan Presiden al-

Sisi. Dalam Bab ini juga akan dijelaskan kondisi Mesir dan Presiden al-Sisi itu 

sendiri sehingga dapat dilihat hubungan antara kasus enforced disappearance di 

Mesir dengan pemerintahan Presiden al-Sisi. 

Bab 3 akan membahas mengenai analisis kasus enforced disappearance di 

Mesir menggunakan perspektif kepeminpinan. Dalam menganalisis ini tentunya 

akan digunakan alur berpikir yang telah dijelaskan dalam bagian kerangka 

pemikiran sebelumnya. Analisis ini tentunya juga berdasarkan teori atau 

pendekatan dan akan diperkaya dengan data. Bab ini akan berisikan analisis kasus 

untuk menjawab rumusan masalah melalui kerangka teori. 
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Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap 

penelitian lebih lanjut. Bab ini akan memaparkan hasil temuan penelitian, apakah 

argumen utama atau dugaan awal penulis sesuai dengan hasil penelitian. Bab 

terakhir ini tentunya juga akan memberikan evaluasi terhadap penelitian dan 

memberikan rekomendasi bagi penelitan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


