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BAB III 

DETERMINASI PERILAKU KEPEMIMPINAN POLITIK ABDEL 

FATTAH AL-SISI 

 

 Dalam penelitian ini berargumen bahwa kasus enforced disappearance di 

Mesir terjadi karena faktor dari pemimpin yaitu Presiden al-Sisi. Pasca kudeta 

militer yang terjadi pada tahun 2013 situasi di Mesir mulai mengalami gangguan. 

Pada awal masa kepemimpinan al-Sisi banyak terjadi gelombang demonstrasi 

yang membuat situasi Mesir tidak kondusif. Kondisi seperti ini membuat Presiden 

al-Sisi bertindak tegas guna mengamankan keamanan negara. Presiden al-Sisi 

telah memberikan lampu hijau kepada pihak polisi dan petugas keamanan untuk 

bisa melakukan tindak kekerasan serta diberikan kekebalan hukum atau hak 

impunitas (The Guardian, 2017).  

 

3.1 Kepemimpinan Politik Otoriter Abdel Fattah al-Sisi 

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 penelitian ini akan 

berfokus kepada kepemimpinan Presiden al-Sisi di Mesir. Dalam menganalisis 

kepemimpinan, terdapat tiga model kepemimpinan, yaitu Authoritarian, 

demokrasi, dan laissez-faire (Skydell, 1979: 463). 

Presiden al-Sisi memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan fokus 

terhadap tujuan. Salah satu contoh dari kepemimpinan Presiden al-Sisi adalah 

dengan menerapkan kebijakan kontroversial untuk mencapai keamanan negara 

(Rezaei, 2015: 218). Beberapa kebijakan al-Sisi dalam hal hukum dan peraturan 

mengarah kepada sistem otoriter. Pertama yaitu dengan diubahnya peraturan 

tentang protest law atau hukum yang mengatur tentang kegiatan protes atau 

demonstrasi. Dalam protest law diatur bahwa aparat keamanan diberikan hak 

untuk melarang, membatalkan, menunda atau memindahkan demonstrasi apabila 

menimbulkan ancaman atau mengganggu zona aman serta bisa dilakukan dengan 
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menggunakan cara paksaan. Selain itu, protest law melarang semua bentuk 

kegiatan yang mengganggu perdamaian dan keamanan termasuk melarang 

kegiatan unjuk rasa atau pemogokan yang mengganggu keamanan negara dengan 

diberlakukannya hukuman berupa sanksi penjara. Dampak dari aturan ini tentunya 

menghalangi kebebasan untuk berekspresi serta terjadinya kriminalisasi 

demonstran dengan justifikasi mengganggu keamanan negara (Hamzawy, 2017: 

21-23). 

Setelah itu, Mesir juga mengatur mengenai NGO (Non Governmental 

Organization). Dalam aturan yang baru diamandemen tahun 2014 berisikan 

tentang pembatasan NGO dengan adanya kontrol dari pemerintah, pembatasan 

pendanaan serta adanya pengawasan dari badan intelijen untuk mengawasi 

kegiatan sipil. Aturan baru ini menetapkan bahwa NGO tidak boleh terlibat dalam 

kegiatan yang berbenturan dengan keamanan nasional dan ketertiban umum. 

Human Rights Watch menjelaskan bahwa aturan tentang NGO akan menghalangi 

kegiatan survei dan penelitian lapangan serta mengganggu peran dari NGO itu 

sendiri (Egyptian Streets, 2017). Pada tahun 2016 lembaga legislatif Mesir 

menambahkan aturan baru yang bisa mengganggu kebebasan berserikat. Tidak 

terjadi pertentangan di dalam Parlemen sehingga semakin memudahkan aturan ini 

disetujui. Pemerintah juga memberikan wewenang kepada Kementerian 

Solidaritas Sosial untuk menolak pendaftaran tanpa adanya persetujuan yudisial 

(Hamzawy, 2017: 24-26). Kondisi seperti ini membuat besarnya kontrol 

pemerintah terhadap NGO dan menghalangi kebebasan berserikat. 

Rezim Pemerintahan al-Sisi mengeluarkan peraturan Law of Organizing 

the Lists of Terrorist Entities and Terrorists atau Hukum Terorisme pada tahun 

2014. Undang-Undang ini memungkinkan pemerintah secara hukum untuk 

mengawasi dan menghukum orang-orang dan organisasi yang menentang 

kebijakan dan praktik resmi pemerintah. Dalam article 1 dijelaskan defenisi 

terorisme merupakan segala bentuk asosiasi, organisasi, kelompok, atau bentuk 

lainnya yang dimaksudkan membahayakan individu atau ketertiban umum, 

membahayakan perdamaian sosial dan keamanan nasional, menolak ketentuan 

konstitusi dan hukum yang berlaku, mencegah lembaga negara melaksanakan 

kegiatannya, atau mengancam kebebasan individu atau kebebasan umum yang 
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diatur dalam konstitusi. Undang-Undang terorisme tidak mensyaratkan tuduhan 

terorisme oleh pemerintah dibuktikan melalui proses peradilan yang transparan 

sebelum seseorang masuk ke dalam daftar teroris. Melalui peraturan ini 

Pemerintah Mesir memiliki kewenangan untuk mengkategorikan suatu kelompok 

atau individu ke dalam kelompok teroris (Hamzawy, 2017: 27). Hal ini tentunnya 

bisa dijadikan justifikasi terhadap tindakan pemerintah mengenai terorisme yang 

memiliki pengertian luas. 

Pada tahun 2017, Presiden al-Sisi melakukan amandemen Article 78 

dengan menggunakan hak perogatifnya. Amandemen aturan baru menjelaskan 

bahwa pemerintah boleh melakukan kriminalisasi terhadap individu, kelompok, 

atau NGO yang mengganggu atau mengancam perdamaian nasional. Pemerintah 

juga melakukan hukuman berat kepada pihak-pihak yang mengganggu kondisi 

keamanan negara. Dalam article 78 tidak menjelaskan secara jelas perbedaan 

antara kegiatan teroris dengan kegiatan lain yang mengganggu keamanan 

nasional. Peraturan ini bisa digunakan sebagai pembenaran untuk kegiatan yang 

menentang pemerintah. Segala kegiatan yang menentang pemerintah bisa 

dikategorikan sebagai bentuk tindakan yang mengganggu stablitas domestik. 

Kondisi ini memungkinkan pemerintah melakukan tindak penahanan terhadap 

individu atau kelompok yang terlibat (Hamzawy, 2017: 16). 

Presiden al-Sisi mengeluarkan Undang-Undang Pengadilan Militer melalui 

Keputusan Presiden pada tahun 2014. Peraturan ini menetapkan bahwa tentara 

akan membantu kepolisian dalam mengamankan dan melindungi lembaga-

lembaga publik, dan fasilitas negara, termasuk perguruan tinggi negeri dan 

fasilitas industri milik pemerintah serta semua kegiatan yang berlangsung di 

dalam dan di sekitar yurisdiksi sistem pengadilan militer (Hamzawy, 2017: 18). 

Pengadilan Militer bisa melakukan peradilan terhadap masyarakat sipil. Hal ini 

bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara untuk diadili oleh 

pengadilan yang sesuai yaitu pengadilan sipil. Tidak ada badan peradilan yang 

dapat mengendalikan yurisdiksi militer, sehingga individu yang dituntut akan 

dicabut dari perlindungan hak-hak dan kebebasan yang merupakan bagian dari 

litigasi Pengadilan Sipil (Freedom House, 2018). 
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Lebih dari 7.000 kasus masyarakat sipil dirujuk ke Pengadilan Militer 

antara tahun 2014 dan 2015. Ini merupakan bukti bagaimana pembuatan Undang-

Undang telah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah otoriter yang baru. 

Hampir sama dengan Protest Law, Hukum Pidana, dan Hukum Terorisme, 

perluasan yurisdiksi sistem Pengadilan Militer mengarahkan masyarakat sipil dan 

NGO kepada ancaman pengawasan dan hukuman. Kondisi ini menambah 

instrumen hukum pemerintah untuk menutup ruang publik dan menerapkan 

kebijakan yang bersifat represif (Hamzawy, 2017: 21). 

Sampai tahun 2016, lembaga Legislatif Mesir sudah melakukan ratifikasi 

Protest Law, dan Hukum Terorisme, serta melakukan amandemen Hukum NGO, 

dan Yurisdiksi Pengadilan Militer. Lembaga Legislatif Mesir telah menyetujui 

tanpa revisi atau diskusi 342 Keputusan Presiden dari 343 usulan peraturan. 

Penyetujuan ini berlangsung dalam waktu yang singkat, yaitu tidak lebih dari lima 

belas hari dalam satu peraturan. Hal ini melanggar konstitusi karena dalam 

peraturan mengenai usulan Lembaga Eksekutif harus melalui pertimbangan 

sebelum ratifikasi Keputusan Presiden (Freedom House, 2018). Satu-satunya 

Undang-Undang yang ditolak oleh Badan legislatif adalah Keputusan Presiden 

2015 tentang layanan sipil. Bahkan dalam kasus ini, peraturan itu akhirnya 

diloloskan oleh Parlemen dengan sedikit perubahan. Gerakan ini menunjukkan 

bahwa Lembaga Legislatif setia kepada Lembaga Eksekutif. Loyalitas dibentuk 

oleh militer dan layanan keamanan serta intelijen dalam mengelola pemilihan 

parlemen pada tahun 2015 (Hamzawy, 2017: 17). 

Banyaknya aturan yang melarang kebebasan individu, menempatkan 

Mesir sebagai kategori negara yang tidak bebas. Seperti yang dibahas 

sebelumnya, ada berbagai aturan secara legal yang melanggar hak kebebasan 

pribadi, seperti hak berserikat dan hak bersuara yang telah dibatasi dalam aturan 

Protest Law dan Hukum NGO melalui kontrol dari pemerintah kepada lembaga 

non pemerintah.  
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Tabel 3.1 Data Tingkat Kebebasan di Mesir Tahun 2018 

 

Sumber: Diolah dari Freedom House 2018 

  

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kebebasan di Mesir sangat 

rendah. Hasil data ini didapatkan dari kondisi baik melalui aturan yang telah 

dibuat maupun praktik yang terjadi di Mesir. Adanya berbagai aturan yang 

melarang kebebasan individu serta banyaknya keterlibatan militer membuat nilai 

tingkat kebebasan di Mesir menurun. Lembaga Legislatif yang seharusnya 

memiliki fungsi check and balance terhadap Lembaga Eksekutif tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kekuasaan eksekutif menjadi sangat 

besar di Mesir. Fakta ini tentunya semakin menjauhkan Mesir dari negara 

demokratis serta semakin menegaskan bahwa Mesir lebih condong kearah negara 

otoriter yang dipengaruhi oleh keputusan Presiden al-Sisi (Freedom House, 2018). 

Sebelum menjadi Presiden Mesir, pada tahun 2013 al-Sisi pernah 

melakukan tindakan yang bersifat koersif saat menjabat sebagai Menteri 

Pertahanan Mesir dibawah Presiden Muhammad Mursi. Al-Sisi melakukan 

kebijakan paksaan dalam menghadapi kondisi domestik Mesir yang kacau saat 

adanya kelompok pemberontak atau biasa disebut Tamarrud (Britannica, 2018).  

Cara yang dilakukan oleh Presiden al-Sisi merupakan suatu kontrol 

pemimpin terhadap situasi yang tengah dihadapi. Presiden al-Sisi memiliki 

kontrol besar dalam sebuah kelompok dan keputusan diambil oleh pemimpin 

tanpa adanya diskusi atau melibatkan pihak lain karena tidak adanya 
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ketidakpercayaan. Kepemimpinan al-Sisi juga menuntut adanya kepatuhan, dan 

apabila tidak dipatuhi maka akan ada sanksi yang diterapkan untuk menciptakan 

suatu kepatuhan. Ancaman hukuman bisa dijadikan sebagai alat kontrol terhadap 

lingkungan. Kebijakan Presiden al-Sisi diterapkan dalam situasi mendesak dan 

memiliki sedikit waktu dalam pengambilan keputusan. Maka sesuai dengan model 

kepemimpinan menurut Skydell, maka Presiden al-Sisi cenderung memiliki gaya 

kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Dengan adanya kasus enforced 

disappearance ini juga menjadi salah satu contoh dari gaya kepemimpinan yang 

bersifat satu arah atau otoriter. 

Gaya kepemimpinan Presiden al-Sisi tentunya tidak datang begitu saja. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan al-Sisi. Faktor ini 

nantinya akan berpengaruh dalam menjelaskan bagaimana tindakan al-Sisi dalam 

menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Untuk menganalisis kepemimpinan 

otoriter al-Sisi maka akan dibahas lima faktor yang berpengaruh, yaitu 

kepribadian, pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan nilai sesuai dengan 

Behavioral theory. 

 

 

3.2 Faktor Pengaruh Pembentukan Kepemimpinan Otoriter Abdel Fattah al-

Sisi 

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 

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

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

berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau perilaku pemimpin. Respon 

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. 
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Presiden al-Sisi dinilai memiliki kepribadian yang tertutup sehingga 

kehidupan keluarga dan pribadi presiden  Mesir ini jarang diberitakan oleh media. 

Hal seperti ini tentunya tidak mengherankan saat melihat kehidupan al-Sisi 

sebelumnya. Tetangga dan teman-teman al-Sisi menggambarkan al-Sisi sebagai 

sosok yang disiplin, taat, sedikit tertutup, dan kadang membosankan (The 

Guardian, 2014). Sosok yang taat aturan dan disiplin membuat al-Sisi lebih 

tertarik kepada dunia militer. Karir militer al-Sisi juga bisa terbilang bagus karena 

telah berhasil mendapatkan berbagai posisi penting militer setelah pendidikan. 

Kondisi seperti ini membuat kepribadian taat dan disiplin al-Sisi semakin kuat 

sehingga dalam kepemimpinannya, al-Sisi sering bertindak tegas terhadap 

permasalahan yang ada termasuk permasalahan keamanan dalam negeri.  

Kepribadian menjadi faktor pertama dalam menganalisis perilaku. 

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). 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). 

Presiden al-Sisi memiliki pengalaman yang sangat banyak saat berada 

dalam dunia militer. Al-Sisi sudah mulai memasuki sekolah menengah yang 

dikelola oleh militer saat saudaranya yang lain bersekolah di sekolah biasa. 

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 

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). 
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Pengalaman al-Sisi di dunia militer sudah sangat banyak, puncaknya 

terjadi pada tahun 2012 saat menjadi Menteri Pertahanan Mesir. Posisi ini 

merupakan posisi tertinggi dalam dunia militer Mesir. Pendidikan sangat 

berpengaruh dalam menentukan cara pandang dalam menghadapi situasi tertentu. 

Dalam cara pandang militer, saat terjadi situasi darurat yang menyangkut 

keamanan negara, maka harus diselesaikan dengan cepat agar tidak memperparah 

keadaan. Berbagai cara dapat dilaksanakan untuk mengatasi ancaman yang ada, 

sehingga tidak jarang kebijakan yang dilakukan bisa bersifat koersif atau 

memaksa. Pengalaman militer al-Sisi juga dapat mempengaruhi cara pandang al-

Sisi saat dihadapkan dalam situasi yang mengganggu keamanan negara. Jadi 

wajar saja apabila kebijakan memperbolehkan petugas keamanan melalukan 

tindakan memaksa untuk mengamankan negara diterapkan oleh Presiden al-Sisi 

karena cara pandang penyelesaian masalah sudah terbentuk dari pengalaman 

militer yang telah dijalani (Brandebo, 2015: 15). 

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 militer al-Sisi sangat banyak sehingga akan 

mempengaruhi terhadap cara pandang al-Sisi dalam situasi tertentu. Pengalaman 

yang didapatkan oleh al-Sisi sangat banyak dengan menduduki berbagai posisi 

penting dalam struktur militer bahkan puncaknya saat diangkat sebagai Menteri 

Pertahanan Mesir pada tahun 2012. Dari apa yang telah dilalui maka dapat dilihat 

bahwa al-Sisi sudah kaya akan pengalaman akademis dan praktis dalam dunia 

militer.  

 Pengetahuan yang dimiliki oleh Presiden al-Sisi kebanyakan didapatkan 

dari sekolah militer yang sering dijalani. Seperti yang diketahui bahwa al-Sisi 

sudah memasuki sekolah menengah yang dikelola oleh militer. Setelah itu al-Sisi 

melanjutkan sekolah ke Akademi Militer Mesir. Perjalanan karier al-Sisi dalam 

dunia militer sangat cemerlang saat ditugaskan di berbagai posisi penting militer. 

Dalam militer, penanganan yang cepat sangat dibutuhkan untuk menghadapi 

situasi bahaya (Brandebo, 2015: 20). Dalam kasus ini, keamanan negara 

merupakan suatu ancaman dan bahaya sehingga harus ditangani dengan cepat. 
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Pengetahuan mengenai cara menyelesaikan masalah banyak didapatkan saat 

dalam militer. Seperti yang diketahui bahwa keputusan militer bersifat top-down 

atau satu arah sehingga hal ini juga bisa diterapkan saat menjabat sebagi presiden 

(Brandebo, 2015: 23).  

Keputusan dalam pembelajaran militer bisa bersifat otoriter karena  dibuat 

oleh atasan atau biasa dikenal dengan istilah Komandan-sentris. Pesanan mengalir 

ke bawah dan melaporkan kepala ke atas dengan dukungan manajemen yang 

bersifat hirarkis. Aliran informasi mengikuti garis organisasi untuk 

memungkinkan atasan memahami situasi yang lebih baik daripada bawahan 

(Mattila, 2012: 9). Keputusan satu arah yang diambil oleh al-Sisi mengenai 

kondisi keamanan negara didapatkan dari pengetahuan selama pendidikan militer. 

Kondisi ini akan sangat menentukan bagaimana Presiden al-Sisi menghadapi 

situasi tertentu sesuai dengan preferensi sebelumnya yang telah didapatkan. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi perilaku pemimpin adalah pengetahuan 

atau knowledge. Pengetahuan 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). 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Presiden al-Sisi memiliki 

pengetahuann militer yang sangat banyak. Hal ini dimiliki karena karir militer al-

Sisi terus berlanjut bahkan sampai mendapatkan gelar militer dari akademi militer 

di Amerika Serikat. Hal ini menjadi bukti bahwa pengetahuan militer al-Sisi terus 

berlanjut dan fokus kepada pengetahuan militer. 

Presiden al-Sisi diketahui memiliki kecerdasan yang bagus terutama dalam 

kecerdasan bidang militer. Tidak diragukan lagi bahwa al-Sisi merupakan sosok 

cerdas dalam dunia militer Mesir. Hal ini dibuktikan melalui lulus dari pendidikan 

akademi militer dengan rentan waktu yang cukup cepat. Setelah itu al-Sisi juga 

pernah melanjutkan pendidikan di Inggris serta mendapatkan gelar dari 

pendidikan militer di Amerika Serikat pada tahun 2006. Al-Sisi juga pernah 

diangkat menjadi kepala intelijen dan pengintaian Mesir. Selain itu al-Sisi juga 

tercatat telah menjadi Commander, Chief of Staff, atau Deputy Director sebanyak 

delapan kali dari berbagai divisi dalam struktur militer di Mesir. Presiden Mesir 

sebelumnya, yaitu Mohammad Morsi mengangkat al-Sisi menjadi Menteri 



46 
 

Pertahanan untuk mengatasi kondisi krisis (CNN, 2018). Bahkan al-Sisi berhasil 

menyelamatkan Negara Mesir dari target kejahatan transnasional terorisme yang 

terafiliasi dengan Muslim Brotherhood pada saat menjadi Menteri Pertahanan 

maupun saat menjabat sebagai Presiden Mesir (Egypt Today, 2017).  

Kecerdasan menjadi faktor keempat yang dapat digunakan dalam 

menganalisis perilaku individu. Kecerdasan memang sangat abstrak, namun 

dengan melihat berbagai prestasi dan posisi penting dapat menjadi indikator 

dalam penilaian kecerdasan individu. Dalam hal ini terlihat bahwa Presiden al-Sisi 

memiliki kecerdasan yang bagus dalam bidang militer yang ditandai dengan 

berbagai prestasi dan menduduki posisi penting dalam dunia militer Mesir. 

Presiden al-Sisi memiliki nilai yang dianggap benar serta akan 

berpengaruh dalam tindakan dan kebijakan al-Sisi kedepannya. Al-Sisi memiliki 

nilai untuk menjaga keamanan kondisi Mesir bagaimana pun caranya. Presiden al-

Sisi sendiri meyakini bahwa Mesir merupakan tulang belakang negara-negara 

Arab atau Timur Tengah, jadi apabila kondisi Mesir tidak stabil maka kondisi 

Timur Tengah juga akan tidak stabil bahkan tatanan sistem bisa runtuh (Egypt 

Independent, 2018). Selain itu al-Sisi juga menilai bahwa nilai-nilai HAM versi 

barat tidak dapat diterapkan di semua negara termasuk Mesir. Perspektif Barat 

tidak dapat digunakan dalam melihat kondisi domestik dan regional Mesir. Ada 

berbagai faktor yang dapat membedakan penerapan HAM di berbagai negara 

sehingga tidak dapat dipaksakan satu perspektif Barat dalam melihat penerapan 

HAM. Presiden al-Sisi tidak mengikuti perspektif HAM Barat sehingga sering 

terdapat pertentangan dari media asing (Al Arabiya English, 2016).  

Namun, al-Sisi sendiri bukan sosok yang anti Barat. Al-Sisi berpandangan 

bahwa Negara Barat bisa membantu namun tidak melakukan intervensi. Negara 

Barat dapat menjadi patner dalam melakukan hubungan kerja sama terutama 

dalam hal ekonomi, namun Negara Barat juga harus menjaga batasan dalam 

berhubungan dengan Mesir, yaitu dengan tidak boleh melakukan intervensi 

terhadap kondisi domestik negara (Pipes, 2014). Nilai ini sangat mempengaruhi 

tindakan Presiden al-Sisi dengan melarang media barat untuk melakukan 

penelitian di Mesir tentang kondisi domestik karena dianggap sebagai suatu 

intervensi kondisi domestik Mesir (Hamzawy, 2017). 
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Nilai menjadi faktor kelima yang digunakan untuk melihat perilaku 

individu melalu pendekatan behavioralis. Nilai merupakan suatu hal yang 

dianggap benar dan diyakini sehingga akan berpengaruh dalam tindakan 

kedepannya. Dari penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa Presiden al-Sisi 

memiliki beberapa nilai yang mempengaruhi perilaku politik al-Sisi. Nilai-nilai 

tersebut tidak akan mudah untuk berubah sehingga dapat digunakan untuk melihat 

bagaimana tindakan al-Sisi kedepannya dengan menggunakan landasan nilai yang 

dimiliki. 

Beberapa faktor diatas tentunya juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi 

politik. Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik karena saling berhubungan 

dengan kekuasaan. Sosialisasi politik akan membentuk bagaimana pandangan 

Presiden al-Sisi dalam menanggapi situasi atau fenomena sosial tertentu. 

Sosialisasi politik juga mempengaruhi akan faktor kepemimpinan yang dijelaskan 

sebelumnya sehingga dapat dilihat bagaimana proses kepemimpinan Presiden al-

Sisi terbentuk. 

 

 

3.3 Agen Sosialisasi Politik dan Determinasi Pembentukan Kepemimpinan 

Otoriter Abdel Fattah al-Sisi 

Dalam proses sosialisasi politik 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). 

Al-Sisi terlahir dari keluarga dengan latar belakang pedagang atau dalam 

bahasa Mesir biasa disebut Bazaar. Ayahnya bernama Said Hussein Khalili al-Sisi 

yang merupakan seorang pedagang serta Ibunya bernama Soad Ibrahim Mohamed 

al-Shihi yang membantu suaminya sebagai seorang pedagang di Kota Mesir. 
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Keluarga al-Sisi tidak memiliki unsur latar belakang politik sehingga dalam 

keluarga sendiri tidak mengajarkan pendidikan politik secara langsung. Dalam 

pendidikan keluarga al-Sisi mengajarkan tentang tanggung jawab dan disiplin 

yang berlangsung saat al-Sisi masih kecil. Bahkan al-Sisi membantu menjaga toko 

keluarga setelah pulang dari sekolah. Hal ini melambangkan sebuah tanggung 

jawab dan kedisiplinan. Dalam setiap tugasnya al-Sisi selalu menyelesaikannya 

dengan baik dan tepat waktu agar tugas lainnya bisa dikerjakan setelahnya (The 

Guardian, 2014). Keluarga al-Sisi secara ekonomi bisa dibilang sangat mencukupi 

dan merupakan salah satu keluarga kaya di area tempat tinggalnya, namun 

keluarga al-Sisi tetap memberikan nilai-nilai tanggung jawab dan kedisiplinan 

agar berguna saat kehidupan nantinya (CNN, 2018).  

Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa sosialisasi politik al-Sisi 

berlangsung secara tidak langsung atau indirect. Sosilisasi jenis ini tidak 

memberikan nilai-nilai dan aspek politik secara langsung namun bisa berubah 

kepada aspek politik. Aspek yang diberikan oleh keluarga al-Sisi bersifat 

nonpolitik, yaitu berupa pemberian nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin. Nilai-

nilai ini nantinya akan berkembang kearah politik saat sudah mulai masuk ke 

dalam dunia politik praktis (Iovan, 2015: 33-34). Seperti yang telah dibahas 

bahwa dengan adanya nilai-nilai ini mempengaruhi kepemimpinan al-Sisi saat 

telah menjabat sebagai Presiden Mesir dan kepemimpinan sangat erat kaitannya 

dengan politik. 

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). 

Seperti yang diketahui bahwa Presiden al-Sisi merupakan sosok dengan 

latar belakang militer yang kuat. Ini diawali dari saat al-Sisi telah memilih 

bersekolah di sekolah menengah yang dikelola oleh militer (The Guardian, 2014). 

Setelah itu al-Sisi melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada 
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tahun 1977 (Smith, 2016: 17). Al-Sisi melanjutkan pendidikan militer Mesir di 

General Command and Staff Course, Egyptian Command and Staff College pada 

tahun 1987. Setelah itu, al-Sisi juga melanjutkan pendidikan militer di General 

Command and Staff Course, Joint Command and Staff College, tepatnya di 

Inggris pada tahun 1992 sebelum kembali lagi ke Mesir untuk mengikuti War 

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

tahun 2003. Al-Sisi bahkan menerima gelar master di United States Army War 

College, Pennsylvania Amerika Serikat pada tahun 2006. Selain pendidikan 

formal, al-Sisi juga sering mengikuti berbakai kursus dalam pendidikan militer, 

diantaranya yaitu Egyptian Armed Forces military attaché di Riyadh, Saudi 

Arabia dan Basic Infantry Course yang bertempat di Amerika Serikat (Al-Jazeera, 

2018).  

Pendidikan militer yang dimiliki oleh al-Sisi sangat mempengaruhi faktor 

kepemimpinan al-Sisi yang berkaitan dengan politik. Keputusan dalam 

pendidikan militer bisa bersifat otoriter karena lebih berfokus kepada pengaruh 

komandan atau pemimpin. Sistem yang ada dalam dunia militer juga bersifat 

hirarkis artinya ada tingkatan dalam jabatan militer. Peran pemimpin dalam 

militer sangat besar karena pemimpin memahami situasi yang lebih baik daripada 

bawahan (Mattila, 2012: 9). Dalam militer juga dituntut mengambil keputusan 

yang cepat dalam situasi darurat. Cara-cara yang diambil juga bisa bersifat 

memaksa karena mengutamakan kepentingan negara (Brandebo, 2015). Menjaga 

keamanan dan kestabilan negara menjadi prioritas dalam pendidikan militer 

sehingga pembelajaran ini menjadi referensi al-Sisi saat menjabat sebagai 

Presiden Mesir. 

Agen ketiga yang mempengaruhi proses sosialisasi politik adalah media 

massa. 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). Perilaku politik melalui proses sosialisasi politik media tentunya juga 

akan mempengaruhi faktor kepemimpinan karena hal ini juga berkaitan dengan 

kekuasaan. 
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Setelah banyaknya pelanggaran yang terjadi pada masa Pemerintahan 

Presiden al-Sisi, media internasional mulai menyoroti kondisi Mesir. Banyak 

berbagai media yang memberikan kritik terhadap kepemimpinan al-Sisi. Mulai 

tahun 2014 saja sudah banyak pemberitaan yang lebih sering menyoroti kondisi 

Mesir yang penuh dengan kekacauan. Pemberitaan ini dimulai dari media barat 

dan Amerika Serikat dan akhirnya menyebar ke berbagai media masa lain 

termasuk media lokal Mesir dengan sangat cepat. Berita ini pun mendapatkan 

respon dari dunia internasional. Banyak negara dan organisasi internasional yang 

meminta Mesir untuk memperbaiki kondisi domestik (Hellyer, 2016).  

Kondisi ini tentunya direspon oleh al-Sisi selaku Presiden Mesir yang 

sering disoroti oleh media internasional. Al-Sisi bahkan pernah mengatakan 

bahwa media internasional hanya menyoroti kondisi buruk Mesir saja tanpa 

memandang aspek lain. Presiden al-Sisi akhirnya melakuan penutupan media 

lokal Mesir yang sering menyoroti kondisi negatif pemerintahan Mesir. Berbagai 

media internasional juga dilarang dalam melakuakan liputan atau pencarian data 

di Mesir (Hamzawy, 2017). Dari situasi ini dapat dilihat bahwa media 

mempengaruhi sosialisasi politik yang menjurus kepada faktor kepemimpinan. 

Presiden al-Sisi semakin menerapkan sistem kepemimpinan otoriter karena 

pemberitaan media internasional maupun domestik melalui dengan penutupan 

media lokal serta larangan penelitian bagi media asing.  

Terbentuknya kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi sangat berpengaruh 

pada masa dewasa. Sikap disiplin dan terkontrol al-Sisi didapatkan pada masa 

anak-anak yang didapatkan melalui keluarga. Sedangkan sikap menggunakan cara 

koersif untuk kepentingan umum didapatkan dalam pendidikan militer al-Sisi. 

Pada masa kecil, sudah ada sikap disiplin yang terbentuk pada diri al-Sisi serta 

berlanjut pada masa pendidikan usia muda dengan masuk dalam akademi militer. 

Pendidikan yang mengarah kepada kebijakan otoriter sudah didapatkan dalam 

pendidikan militer, sedangkan praktik kebijakan otoriter diterapkan pada masa 

dewasa saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Mesir dan Presiden Mesir. Dari 

penjelasan ini dapat dilihat bahwa masa dewasa menjadi periode paling 

berpengaruh dalam terbentuknya kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi.  
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Grafik 3.2. Model Determinasi Kepemimpinan Politik Presiden al-Sisi 

 

Sumber: Diolah dari Dawson 1977 

 

Menurut Dawson, pendidikan politik seseorang berlangsung seumur 

hidup. Terdapat tiga model untuk menentukan determinasi pembelajaran atau 

sosialisasi politik seseorang, yaitu primary, recency, dan intermediate atau 

adolescence (Dawson dalam Thyne, 2013. 227). Model determinasi pembelajaran 

politik Presiden al-Sisi tergolong ke dalam recency model karena periode usia 

yang paling berpengaruh berada pada usia dewasa. Proses pembelajaran politik 

sudah berlangsung saat usia anak-anak dan terus berkembang sampai usia dewasa. 

Determinasi yang membentuk kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi berada pada 

periode dewasa saat terlibat langsung dalam posisi politis sebagai Menteri 

Pertahanan dan Presiden Mesir. 

 

 

 

 

 

 


