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BAB II 

ENFORCED DISAPPEARANCE DAN PEMERINTAHAN ABDEL 

FATTAH AL-SISI 

 

Dalam penegakkan HAM, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap 

HAM itu sendiri. Salah satu pelanggaran HAM yaitu penghilangan paksa atau 

enforced disappearance. Hal ini memang bisa dikategorikan kedalam bentuk 

kejahatan, namun fenomena ini juga sering dijadikan instrumen dalam menjaga 

kestabilan negara. Bab ini akan menjelaskan kasus pelanggaran HAM dengan 

studi kasus enforced disappearance di Mesir serta kaitannya dengan 

Pemerintahan Presiden al-Sisi di Mesir. 

Bagian pertama dalam Bab ini akan menjelaskan bagaimana deskripsi 

kasus enforced disappearance di Mesir terjadi pada masa Pemerintahan al-Sisi. 

Banyak berbagai kasus yang menjadi bukti terjadinya enforced disappearance di 

Mesir. Bagian selanjutnya dalam Bab ini akan dijelaskan tentang Pemerintahan 

Presiden al-Sisi. Setelah membahas pemerintahan, maka akan dilanjutkan dengan 

pembahasan tentang al-Sisi sebagai Presiden Mesir. Deskripsi pembahasan ini 

akan menggambarkan hubungan antara enforced disappearance dengan 

pemerintahan al-Sisi. 

 

 

2.1 Kasus Enforced Disappearance di Mesir pada Rezim Abdel Fattah al-Sisi 

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

tahun 2013 melalui kudeta militer banyak terjadi kasus enforced disappearance. 

Pemerintahan al-Sisi memerintah setelah terjadinya kudeta militer kepada 

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). 

Kasus enforced disappearance yang terjadi pada era Presiden al-Sisi telah 

menelan banyak korban jiwa. Banyak masyarakat sipil yang menjadi korban dari 

peristiwa ini. Penghilangan paksa terjadi pada masa awal pemerintahan Presiden 

al-Sisi saat banyaknya gelombang protes oleh masyarakat. Protes besar-besaran 

terjadi di berbagai kota di Mesir sehingga menciptakan ketidakstabilan kondisi 

domestik. Hal ini memicu terjadinya kasus enforced disappearance sehingga 

menimbulkan banyak korban. 

Mayoritas korban berasal dari usia remaja dengan rentan usia 18-40 tahun. 

Korban juga paling bannyak berasal dari ibu kota di Kairo, Mesir. Pada usia 

tersebut memang masih banyak terlibat dalam agen perubahan sosial sehingga 

eksistensinya masih banyak ditemui dalam pergerakan sosial (Masr, 2016). 

 

Grafik 2.1. Jumlah Korban Enforced Disappearance di Mesir Berdasarkan 

Perkerjaan Tahun 2013-2016 

 

Sumber: Diolah dari Annual Report ECRF 2016 
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Korban enforced disappearance mayoritas berasal dari kaum pelajar. 

Pelajar di Mesir melakukan protes kepada pemerintah al-Sisi tentang kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah sendiri untuk membatasi perbedaan pendapat 

politik dalam dunia pendidikan. Demonstrasi kebanyakan berasal dari University 

of Cairo dan Al-Azhar University sehingga penahanan terhadap mahasiswa pun 

kerap terjadi. Setidaknya lebih dari 40 mahasiswa ditahan setelah terjadinya 

demonstrasi yang berlangsung pada tahun 2014 lalu (Hashem, 2015). 

Keterlibatan pemerintah dalam kasus ini juga dapat dilihat melalui 

informasi tempat korban ditahan melalui keluarga atau pihak yang dikenal. Angka 

temuan tertinggi ditemukan di kantor kepolisian dengan jumlah temuan 135 

kasus. Tempat kedua ada general persecution dengan total kasus sebanyak 102 

kasus (ECRF, 2016). 

 

Tabel 2.1  Tempat Hilangnya Korban Enforced Disappearance di Mesir 

tahun 2013-2016 

 

Sumber: Diolah dari Annual Report ECRF 2016 
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Data yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi bukti bahwa enforced 

disappearance terjadi di Mesir pada masa pemerintahan Presiden al-Sisi. 

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016. 

Banyak NGO yang memiliki basis di Mesir berkumpul bersama dan berusaha 

mencari kebenaran dari adanya enforced disappearance yang sudah menjadi 

fenomena dan menimbulkan banyak korban yang disebabkan oleh alasan politik 

maupun non-politik (Human Rights Watch, 2017).  

Korban dalam peristiwa enforced disappearance ditahan di berbagai 

tempat. Penahanan merupakan suatu bentuk upaya mencegah terjadinya kembali 

gelombang protes terhadap pemerintah. Keberadaan korban juga berusaha 

disembunyikan oleh pemerintah dengan menahan korban di tempat pemerintahan 

sehingga masyarakat umum tidak bisa mengunjungi. Dengan tidak diketahuinya 

keberadaan korban maka penghilangan paksa pada masa Pemerintahan Presiden 

al-Sisi semakin susah untuk diketahui. 

Berdasarkan sifatnya, kasus enforced disappearance sangat sulit untuk 

diidentifikasi dan didokumentasikan karena kerahasiaan resmi yang melingkupi 

mereka dan ketakutan beberapa keluarga korban bahwa mereka mungkin secara 

tidak sengaja bisa menempatkan tahanan dalam bahaya yang lebih besar jika 

mereka melaporkan kasus ini kepada lembaga hak asasi manusia, media atau yang 

lainnya. Setidaknya sejak awal tahun 2015 sudah ada ratusan orang yang 

dikabarkan hilang dengan rata-rata tiga atau empat orang mengalami 

penghilangan paksa dalam sehari. Korban ditangkap oleh agen negara dan ditahan 

di lokasi yang dirahasiakan dalam jangka waktu lebih dari 48 jam tanpa melalui 

peradilan yang sah serta keluarga korban tidak mendapatkan akses informasi 

tentang korban enforced disappearance (Amnesty International, 2016: 19). 

Pada Juni 2015, kampanye Freedom for Brave melaporkan bahwa ada 163 

kasus enforced disappearance pada bulan April dan Mei saja serta pada tahun 

2017 terjadi penahanan 190 aktivis politik (Human Rights Watch, 2017). Egyptian 

Commission for Rights and Freedoms melaporkan pada bulan April tahun 2016 

ada 544 kasus enforced disappearance selama periode delapan bulan antara 

Agustus 2015 sampai Maret 2016 sehingga ada sekitar dua atau tiga orang hilang 

setiap hari. The Egyptian Co-ordination for Rights and Freedoms melaporkan 
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kepada Amnesty International bahwa antara bulan Januari sampai Mei 2016 telah 

terjadi 630 kasus dengann rata-rata tiga sampai empat orang mengalami 

penghilangan paksa (Amnesty International, 2016: 19-20). 

Dalam kasus enforced disappearance, korban ditahan mulai dari empat 

hari hingga tujuh bulan. Selama penghilangan paksa, para korban ditahan di 

kantor polisi, kamp Pasukan Keamanan Pusat (CSF), sedangkan korban yang 

ditahan paling lama ditempatkan di NSA (National Security Agency). Hukum 

Mesir sebenarnya melarang menahan para tahanan ditempatkan dalam penahanan 

tidak resmi dimana lembaga peradilan tidak memiliki akses sehingga tidak dapat 

melakukan kunjungan inspeksi dan menyelidiki kasus-kasus penahanan 

sewenang-wenang yang dicurigai tanpa melalui perintah pengadilan. Hukum dan 

peraturan Mesir menganggap kantor polisi dan penjara menjadi tempat penahanan 

resmi yang bisa diakses oleh pengadilan. Namun, kamp Pasukan Keamanan Pusat 

(CSF) tidak dianggap sebagai tempat penahanan resmi, sampai pada tahun 2013 

ketika mantan Menteri Dalam Negeri, Mohamed Ibrahim, mengeluarkan 

keputusan yang menunjuk kamp CSF sebagai salah satu tempat penahanan resmi 

(Amnesty International, 2016: 21).  

Kantor NSA di seluruh wilayah Mesir masih bukan tempat resmi 

penahanan. Oleh karena itu, tidak ada hakim atau jaksa yang memiliki wewenang 

untuk memeriksa kantor NSA dan di hampir semua kasus yang didokumentasikan 

oleh Amnesty International, keluarga atau pengacara tidak dapat mengetahui 

keberadaan korban yang ditahan di kantor NSA. Keluarga korban dan pengacara 

berulang kali melaporkan kepada Amnesty International bahwa mereka tidak 

mendapatkan akses informasi tentang korban yang berada di NSA dan satu-

satunya cara bagi mereka untuk mengetahui keberadaan tahanan adalah melalui 

tahanan yang dilepas yang sebelumnya berada di kantor NSA (Amnesty 

International, 2016: 22).  

The Lazoughly NSA Office terletak di dalam markas Kementerian Dalam 

Negeri di pusat kota Kairo. Ini adalah tempat penahanan paling umum di Kairo. 

The Lazoughly NSA Office terletak hanya beberapa meter dari Tahrir Square, alun-

alun simbolis dari pemberontakan Januari 2011 yang menggulingkan mantan 

Presiden Mubarak. Di Alexandria, tahanan biasanya ditahan di kantor NSA di 
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dalam Direktorat Keamanan Alexandria di lantai keempat dan ketujuh. Kantor ini 

terletak di distrik New Semouha di Alexandria-Cairo Agricultural Highway. Para 

tahanan melaporkan kepada Amnesty International bahwa mereka ditahan di 

kamp Pasukan Pusat Keamanan (CSF) di kota Tanta di Gharbeya Governorate 

(Amnesty International, 2016: 23). Kamp tersebut memiliki kantor-kantor NSA 

yang digunakan oleh para perwira NSA untuk menahan orang-orang yang hilang 

dan menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan dan perlakuan sewenang-

wenang lainnya. Tempat ini biasanya dijadikan sebagai kamp pelatihan untuk 

mengendalikan polisi anti huru hara (Human Rights First, 2017).  

Banyaknya korban yang ditahan mengindikasikan bahwa kebebasan hak 

individu di Mesir pada masa Presiden al-Sisi tidak bisa difasilitasi dengan baik 

oleh negara. Namun perlu diketahui bahwa Mesir secara legal telah menjamin 

hak-hak individu sehingga hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang 

tercantum di dalam institusi Mesir sendiri. Pemerintah seakan tidak menjalankan 

perintah konstitusi dengan melakukan enforced disappearance demi melindungi 

kestabilan negara. Secara internasional Mesir juga harus bertanggung jawab 

terhadap kasus ini walaupun tidak meratifikasi perjanjian khusus tentang enforced 

disappearance.  

Mesir dalam perjanjian internasional telah berkomitmen untuk 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan 

melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi 

manusia. Secara khusus, Mesir telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang 

Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

(ICESCR) dan Convention Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CAT). Perjanjian Internasional ini mewajibkan 

pemerintah Mesir untuk memastikan, antara lain, bahwa tidak ada individu yang 

dapat ditangkap atau dipenjara secara sewenang-wenang, bahwa setiap individu 

memiliki hak atas proses hukum dan peradilan yang adil, serta semua orang wajib 

dilindungi dari penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya oleh otoritas 

negara. Pasal 7 dari ICCPR, menyatakan bahwa "Tidak seorang pun mengalami 

penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 

martaba." Pasal 9 dari ICCPR menjabarkan jaminan-jaminan kunci terhadap 
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penahanan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil, termasuk hak untuk 

kebebasan dan keamanan orang tersebut, hak untuk tidak dikenakan penangkapan 

dan penahanan sewenang-wenang (Pasal 9 (1)), dan hak untuk menentang 

keabsahan penahanan mereka di hadapan pengadilan (Pasal 9 (4)) (Human Rights 

Committee, 2014: 17). Komite Hak Asasi Manusia PBB dan badan para ahli 

independen yang memantau kepatuhan Pihak Negara terhadap ICCPR, telah 

menyatakan bahwa enforced disappearance telah melanggar banyak ketentuan 

substantif dan prosedural dari Konvensi internasional. 

Mesir memang belum menandatangani atau meratifikasi International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 

(ICPPED), yang mengharuskan negara-negara anggota ratifikasi untuk 

mengkriminalisasi enforced disappearance (Pasal 3), menyelidiki dan mengadili 

siapa saja yang “melakukan, memerintahkan, meminta atau menginduksi ”atau 

upaya untuk melakukan penghilangan paksa (Pasal 6), dan mencatat bahwa“ 

Praktek penghilangan paksa yang meluas atau sistematis merupakan kejahatan 

terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional 

yang berlaku ”(Pasal 5) (OHCR, 2006).  

Namun, setiap penghilangan paksa melanggar berbagai hak asasi manusia, 

banyak di antaranya tidak dapat dihindari. Badan-badan perjanjian, pengadilan 

hak asasi manusia dan badan-badan hak asasi manusia lainnya telah berulang kali 

menemukan bahwa enforced disappearance telah melanggar hak atas kebebasan 

dan keamanan seseorang, hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau 

perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 

martabat orang lain, serta hak untuk hidup.  

Dengan demikian, fakta bahwa Mesir bukan merupakan pihak dalam 

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

disappearance (ICPPED) tidak membebaskan pemerintah Mesir dari kewajiban 

untuk mencegah dan menghentikan enforced disappearance. Karena 

penghilangan paksa dapat melanggar beberapa hak asasi manusia secara 

bersamaan, bahkan mereka bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia 

“ganda” atau “kumulatif”. Penghilangan paksa juga merupakan "kejahatan yang 

terus berlanjut", yang terjadi selama orang hilang masih hilang dan informasi 
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tentang nasibnya atau keberadaannya belum disediakan oleh negara yang 

bertanggung jawab (Amnesty International, 2016: 56-57).  

Meskipun enforced disappearance tidak bisa dikriminalisasi di bawah 

payung hukum Mesir, namun hal ini secara umum melanggar hukum kriminal 

lainnya. Secara khusus, berbagai ketentuan hukum Mesir melarang penangkapan 

dan pencarian tanpa alasan perintah hukum, penahanan di luar wewenang 

peradilan dan di tempat-tempat penahanan tidak resmi, penolakan akses oleh 

tahanan kepada keluarga dan penasihat hukum, dan penyiksaan dan perlakuan 

buruk lainnya oleh otoritas negara. 

Mesir harusnya bertanggung jawab terhadap kasus enforced 

disappearance yang terjadi baik secara domestik maupun internasional. Dalam 

sistem pemerintahan, Mesir sudah termasuk ke dalam ketegori negara demokratis. 

Negara demokrasi biasanya berbanding lurus dengan penegakkan HAM di suatu 

negara (Human Rights Watch, 2017). Namun hal ini tidak terjadi di Mesir karena 

masih terjadinya kasus pelanggaran HAM yaitu enforced disappearance. 

 

 

2.2 Sistem Pemerintahan Mesir 

Negara Mesir merupakan salah satu contoh negara demokratis. 

Demokratis dalam hal ini mengarah kepada demokrasi prosedural yang berfokus 

pada prosedur yang ada. Salah satu cirri khas dari demokrasi yaitu dengan 

diadakannya pemilihan umum untuk memilih presiden. Mesir sendiri sudah 

melakukan pemilihan umum presiden. Pada tahun 2014, Mesir melakukan 

pemilihan umum untuk memilih presiden setelah terjadinya kudeta militer 

terhadap presiden sebelumnya yaitu Muhammad Mursi. Selain dilaksanakannya 

Pemilu, Mesir juga memiliki parlemen sebagai lembaga legislatif dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa Mesir secara 

prosedural sudah merupakan negara yang demokratis namun ada kekurangan 

sebagai representatif warga Mesir dalam pemilihan umum. 
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Grafik 2.2 Data Indeks Demokrasi Mesir 

 

Sumber: The Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2018 

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa Mesir walaupun sudah tergolong ke 

dalam negara demokrasi, namun masih memiliki indeks demokrasi yang tidak 

bagus (The Economist, 2018). Hal ini terjadi karena dalam praktiknya di Negara 

Mesir sendiri masih banyak bertentangan dengan nilai demokratis. Dapat dilihat 

pula setelah terjadinya pergantian rezim dan kudeta militer mengakibatkan 

turunnya indeks demokrasi di Mesir pada tahun 2013. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya juga bahwa kasus enforced disappearance juga mulai banyak terjadi 

pada tahun 2013. Kejadian ini melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dimana 

sangat menjunjung tinggi kebebasan individu (Masr, 2016).  

Selama tahun 2013 dukungan rakyat bagi pemerintah Mohammed Mursi 

berangsur-angsur hilang. Kekerasan antara kelompok pro Ikhwanul Muslimin dan 

anti-Muslim pecah setelah referendum konstitusi pada Desember 2012. Pada 

bulan Januari 2013 kepala Angkatan Bersenjat kala itu, al-Sisi, memperingatkan 

kemungkinan kehancuran negara. Demonstrasi besar-besaran terjadi terhadap 
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pemerintah yang didorong oleh kelompok-kelompok sekuler dan, pasukan 

bersenjata. Terjadi kudeta militer pada tahun 2013 yang dipimpin oleh al-Sisi 

sehingga menyebabkan turunnya Presiden Mohammed Mursi. Presiden al-Sisi 

pun diangkat sebagai Presiden Mesir yang baru pada tahun 2013 sesuai dengan 

peraturan otoritas Mesir (Smith, 2016: 4).  

Pada tahun 2014 diadakan pemilihan umum untuk memastikan Presiden 

al-Sisi terpilih menjadi Presiden secara demokratis. Pemilihan umum ini dikritik 

oleh pemantau pemilu dari Uni Eropa dan dari Democracy International, sebuah 

LSM dari Amerika Serikat, karena dianggap gagal memenuhi standar 

internasional dan menekan pemerintahan al-Sisi (Smith, 2016: 6). Hal ini 

menyebabkan kurangnya dukungan dari dunia internasional. 

 

Tabel 2.2 Jumlah Persentase Suara pada Pemilihan Umum Mesir 2014 

Kandidat Jumlah Voting Persentase (%) 

Abd al-Fatah al-Sisi 23,780,140 96.91 

Hamdeen Sabahi 757,511 3.09 

Sumber: Diolah dari House of Commons Library 2016 

 

Hasil di atas merupakan jumlah persentase suara yang didapatkan pada 

pemilu tahun 2014. Dapat dilihat bahwa al-Sisi menang telak dengan jumlah suara 

96.91% mengalahkan saingannya Hamdeen Sabahi dengan perolehan suara hanya 

3.09%. Namun jumlah partisipasi masyarakat Mesir yang ikut memiliki pada 

pemilihan umum tahun 2014 tidak sampai dari 50% total penduduk Mesir. Jadi 

dapat dikatakan hasil dari pemilihan umum 2014 masih diragukan karena dengan 

ketimpangan angka yang cukup tinggi dan partisipasi yang kurang dari 

masyarakat Mesir. 

Kasus enforced disappearance tidak terlepas dari Presiden al-Sisi selaku 

pemimpin Negara Mesir. Secara sistem pemerintahan maupun negara menjunjung 

tinggi jaminan hak individu walaupun dalam penerapannya masih terjadi 

penyimpangan. Dalam kasus ini, Presiden al-Sisi juga bertanggung jawab 

terhadap peristiwa penghilangan paksa karena memang terjadi pada masa 

pemerintahan al-Sisi setelah kudeta militer pada tahun 2013. 
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2.3 Latar Belakang Kehidupan dan Kepemimpinan Abdel Fattah al-Sisi 

Abdel Fattah al-Sisi atau al-Sisi lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 19 

November 1954. Namun al-Sisi besar di Gamaleya dimana bersifat plural serta 

terdiri dari bermacam agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi (Al-Jazeera, 

2018). Ayah dari al-Sisi bernama Hussein Khalili al-Sisi yang merupakan seorang 

pedangan dan pengrajin kotak kayu dengan hiasan mutiara. Ibunya bernama Soad 

Ibrahim Mohamed al-Shihi yang membantu suaminya berdagang. Orang tua al-

Sisi memiliki toko di pasar Khan al-Khalili, tepatnya di Kairo. Toko keluarga al-

Sisi merupakan salah satu toko besar di pasar itu serta sudah menghasilkan 

pendapatan yang besar. Dapat dikatakan al-Sisi sudah terlahir dari keluarga yang 

mapan secara ekonomi (Global Security, 2018).  

Al-Sisi memiliki dua saudara laki-laki dan lima saudara perempuan. 

Keluarga al-Sisi juga merupakan keluarga yang religius karena ayah al-Sisi selalu 

menanamkan nilai agama kepada anak-anaknya saat masih kecil. Selain itu, ayah 

al-Sisi dinilai juga tegas dalam mendidik anak-anaknya. Dia selalu menekankan 

tanggung jawab dan disiplin terutama kepada anak laki-lakinya (Hackett, 2014). 

Setelah pulang sekolah, al-Sisi selalu menyempatkan waktu untuk menjaga toko 

keluarga. Hal ini dilakukan secara terus menerus dan merupakan ajaran dari ayah 

al-Sisi.  

Pada masa kecil, al-Sisi dikenal juga dengan sosok yang pendiam dan agak 

tertutup dengan teman-temannya. Bahkan saat teman-teman seusianya bermain, 

al-Sisi justru sudah sering melakukan kegiatan fisik yang berat seperti 

mengangkat batu serta latihan fisik lainnya (Britannica, 2018). Pendidikan dasar 

al-Sisi dan saudaranya masih sama dengan yang lain yaitu bersekolah di sekolah 

negeri biasa di Gamaleya. Berbeda dengan saudaranya yang masuk sekolah negeri 

biasa, al-Sisi sudah mulai memasuki sekolah menengah yang dikelola oleh militer. 

Pendidikan militer al-Sisi berlanjut sampai masuk kepada akademi militer, 

sedangkan saudaranya melanjutkan pendidikan di universitas (Hackett, 2014).  

Setelah itu al-Sisi melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus 

pada tahun 1977 (Smith, 2016: 17). Al-Sisi melanjutkan pelatihan militernya di 

Komando Layanan dan Staf Gabungan Inggris pada tahun 1992 dan menerima 

gelar master dari US Army War College di Pennsylvania pada tahun 2006. Setelah 
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menjabat sebagai kepala keamanan di kantor atase militer di Arab Saudi, al-Sisi 

kembali ke Mesir pada tahun 2008 sebagai kepala staf dari zona militer utara 

(Sherif, 2017: 35). Al-Sisi juga pernah menjadi anggota paling muda dalam 

Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) saat berlangsungnya revolusi 

Mesir pada tahun 2011 (BBC, 2014). 

Selain dalam pendidikan formal militer, al-Sisi juga sering mengikuti 

berbagai kegiatan pelatihan militer, diantaranya: (1) General Command and Staff 

Course, Egyptian Command and Staff College, 1987, (2) General Command and 

Staff Course, Joint Command and Staff College, United Kingdom, 1992, (3) War 

Course, Fellowship of the Higher War College, Nasser Military Academy, Egypt, 

2003, (4) War Course, United States Army War College, United States, 2006, (5) 

Egyptian Armed Forces military attache in Riyadh, Saudi Arabia, (6) Basic 

Infantry Course, US (Al-Jazeera, 2018). 

Dapat dilihat bahwa al-Sisi memang sudah aktif dalam dunia militer. Hal 

ini dibuktikan dengan banyaknya pelatihan yang telah diikuti oleh al-Sisi. Karier 

al-Sisi dalam dunia militer terus berlanjut. Beberapa jejak karier militer al-Sisi 

adalah: (1) Commander, 509th Mechanized Infantry Battalion, (2) Chief of Staff, 

134th Mechanized Infantry Brigade, (3) Commander, 16th Mechanized Infantry 

Brigade, (4) Chief of Staff, 2nd Mechanized Infantry Division, (5) Chief of Staff, 

Northern Military Zone, (6) Deputy Director, Military Intelligence and 

Reconnaissance Departement, (7) Director, Military Intelligence and 

Reconnaissance Departement, (8) Commander of the 23rd Mechanized Division, 

Third Field Army (Al-Jazeera, 2018). 

Seperti yang dipaparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa al-Sisi terus 

melanjutkan karier kepada dunia militer sampai memegang posisi penting dalam 

struktural militer. Kedua saudara laki-laki al-Sisi memilih jalan yang berbeda 

dengannya. Ada yang menlanjutkan karier dalam dunia bisnis seperti ayahnya, 

ada juga yang menjadi hakim di Mesir. Salah satu saudara laki-laki al-Sisi yaitu 

Ahmed Saeed Hussain Khalil menjabat sebagai hakim senior di Mesir. Bahkan, 

dia ditunjuk sebagai kepala Badan Pemberantasan Pembiayaan Teroris. Saudara 

al-Sisi ini memang sudah lama terlibat dalam penanganan kasus pencucian uang. 

Sehingga dengan kemampuannya tersebut, dia diangkat sebagai kepala dalam 
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pemberantasan pembiayaan terorisme yang tentunya berkaitan dengan pencucian 

uang dan transaksi ilegal (Egypt Independent, 2016). 

Setelah tamat dari pendidikan Akademi Militer Mesir, al-Sisi memutuskan 

untuk menikah dengan Entissar Amer pada tahun 1977. Entissar Amer merupakan 

lulusan sarjana ekonomi dari Shams University di Mesir. Al-Sisi dan Entissar 

Amer memiliki empat orang anak, tiga laki-laki dan satu perempuan yang 

bernama Mustafa, Mahmoud, Hassan, dan Aya. Ketiga anak al-Sisi melanjutkan 

karier di dunia militer seperti ayahnya sedangnya anak perempuannya hanya 

melanjutkan pendidikan di universitas. Bahkan Aya, satu-satunya anak perempuan 

al-Sisi telah melangsungkan pernikahannya namun tidak diketahui oleh media 

(CNN, 2018).  

Seperti ayahnya, al-Sisi juga mengajarkan kedisiplinan kepada anak-

anaknya. Tanggung jawab dan disiplin menjadi kunci utama serta tidak 

melupakan nilai-nilai agama. Dalam dunia kerja, al-Sisi dinilai sebagai sosok 

yang religius, bahkan al-Sisi melakukan “sholat dhuha” sebelum memulai 

pekerjaannya (Neriah, 2014). Istri dari al-Sisi juga jarang terlihat di dunia luar 

karena lebih sering mengurus urusan rumah tangga. Nilai ini didapatkan dari ayah 

al-Sisi yang menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dalam 

menjamin kehidupan sedangkan perempuan lebih diprioritaskan mendidik anak 

dan mengurus rumah tangga di rumah (Hackett, 2014) 

Pada tahun 2012, Presiden Mesir Mohamed Morsi mengangkat al-Sisi 

sebagai Kepala Angkatan Bersenjata Mesir menggantikan Field Marshal 

Mohamed Hussein Tantawi. Setelah itu al-Sisi dipilih untuk menjabat sebagai 

Menteri Pertahanan Mesir. Pada tahun 2014 al-Sisi mulai resmi mundur dari dunia 

militer dan maju sebagai kandidat Presiden Mesir serta berhasil memenangkan 

pemilihan Presiden (Transparency International UK, 2018). 

Presiden al-Sisi memiliki latar belakang militer, maka ini mempengaruhi 

unsur sentral dari negara Mesir yang bersifat militer. Presiden al-Sisi berusaha 

untuk melindungi negara seperti prinsip militer di manapun, tetapi juga 

merupakan alat utama pembangunan ekonomi. Militer Mesir telah lama terlibat 

dalam bisnis, bahkan juga ada tanah yang dikuasai militer dan fakta bahwa peran 

militer di beberapa bisnis tidak selalu terbuka. Pemerintahan Mesir berkomitmen 
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untuk ekonomi pasar, rezim al-Sisi telah menyalurkan kepada militer sebagian 

besar dana investasi Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait untuk memompa 

ekonomi Mesir. Dana-dana itu akan diarahkan sesuai dengan proposal yang ada, 

yaitu ke arah proyek berskala besar dan megah yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan profil Mesir sebagai negara modern, daripada usaha-usaha yang 

lebih sederhana yang akan menyediakan lapangan kerja bagi orang Mesir (Torelli, 

2015: 16). 

Di bawah Presiden al-Sisi, militer sedang mencoba untuk memerintah 

pemerintahan. Rezim saat ini adalah piramida kontrol dengan militer berada di 

atas, dinas intelijen di tengah, dan pusat-pusat kekuatan lainnya seperti polisi, 

peradilan, dan birokrasi negara di bagian bawah. Tentara memperluas kerajaan 

ekonominya dengan menyerbu sektor publik dan swasta. Militer telah menjadi 

aktor ekonomi yang lebih istimewa. Militer bahkan tidak dikenai pajak dan 

menggunakan tenaga kerja wajib militer, serta memonopoli tanah publik dan 

sumber daya publik lainnya (Smith, 2016: 10). Semua kontrol militer tersebut 

berlangsung tanpa adanya pengawasan publik. Perwira militer aktif memerintah 

langsung di banyak bagian administrasi publik. Mereka telah mengambil alih 

tanggung jawab sipil yang bersifat penting, seperti suplai makanan, perawatan 

kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Militer menampilkan dirinya 

sebagai penjaga negara yang eksklusif, dengan hak untuk berkuasa tanpa 

perangkap demokratis atau pembagian kerja dengan institusi negara lain (Sherif, 

2017: 4) 

Banyak orang Mesir tidak lagi percaya pada Pemerintahan al-Sisi. Dulu 

sangat sulit untuk berbicara melawan al-Sisi di depan umum, tetapi sekarang ada 

aliran penghinaan terhadap pemerintah Mesir di media sosial. Presiden al-Sisi 

tidak menikmati penghormatan publik yang ditunjukkan kepada pemerintah Mesir 

sebelumnya. Pengikisan gengsi presidensial ini hanyalah salah satu tanda krisis 

mendalam dalam pemerintahan dan hubungan antara negara dengan masyarakat 

(Winter, 2015: 10).  

 

 


