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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kasus enforced disappearance yang terjadi di Mesir dipengaruhi oleh 

faktor kepemimpinan politik Presiden al-Sisi. Presiden al-Sisi sendiri memiliki 

model kepemimpinan otoriter atau authoritarian yang ditandai dengan kebijakan 

yang bersifat koersif demi kepentingan negara. Berbagai peraturan telah dibuat 

pada masa pemerintahan Presiden al-Sisi yang membatasi hak individu serta juga 

menerapkan cara paksaan dalam kebijakannya. Kebijakan ini menjadi instrumen 

untuk mengontrol kondisi domestik negara agar tetap kondusif. Fakta ini 

menjelaskan bahwa Presiden al-Sisi termasuk ke dalam model kepemimpinan 

otoriter. 

Model kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi tidak datang begitu saja. 

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepemimpinnan otoriter 

Presiden al-Sisi. Kelima faktor tersebut adalah kepribadian, pengalaman, 

pengetahuan, kecerdasan, dan nilai. Faktor ini saling berkaitan dengan sosialisasi 

politik yang didapatkan oleh Presiden al-Sisi. Dalam proses tersebut terdapat agen 

yang mempengaruhi proses sosialisasi politik Presiden al-Sisi yaitu dimulai dari 

keluarga, sekolah atau pendidikan, dan yang terakhir yaitu media. Proses ini 

menjelaskan pengaruh terbentuknya kepemimpinan politik Presiden al-Sisi. 

Untuk menjelaskan determinasi terbentuknya kepemimpinan politik 

Presiden al-Sisi bisa menggunakan Model determinasi pembelajaran politik. 

Determinasi kepemimpinan politik Presiden al-Sisi tergolong ke dalam recency 

model karena periode usia yang paling berpengaruh berada pada usia dewasa. 

Proses pembelajaran politik al-Sisi sudah berlangsung saat usia anak-anak dan 

terus berlangsung sampai periode usia dewasa. Determinasi yang membentuk 

kepemimpinan otoriter Presiden al-Sisi berada pada periode dewasa saat terlibat 

langsung dalam posisi politis dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan 

Presiden Mesir. Pada periode ini, Presiden al-Sisi menerapkan kebijakan yang 

mengarah kepada model kepemimpinan otoriter. 

 

 



53 
 

4.2 Saran 

Saran untuk penelitian lebih lanjut yang menjelaskan terjadinya kasus 

enforced disappearance di Mesir bisa menjelaskan dari faktor eksternal 

pemimpin. Kondisi domestik yang tidak stabil membuat kebijakan koersif 

diterapkan untuk tetap menjaga kestabilan negara. Dengan adanya arab spring 

gelombang protes terhadap pemerintahan semakin besar sehingga banyak 

masyarakat yang melakukan unjuk rasa untuk memperlihatkan rasa ketidakpuasan 

terhadap kinerja pemerintah. Mesir sendiri sebelumnya juga pernah mengalami 

arab spring pada masa pemerintahan Presiden Hosni Mubarak. Hal ini ditakutkan 

bisa terulang kembali sehingga sangat penting menjaga kondisi keamanan negara. 

Selain itu, gerakan muslim brotherhood di Mesir juga merupakan suatu ancaman 

karena melakukan menentang pemerintahan Presiden al-Sisi. Muslim brotherhood 

memiliki anggota yang sangat banyak serta memiliki pengaruh besar di Mesir. 

Keberadaan gerakan ini memicu diterapkannya cara-cara represif untuk mencegah 

terjadinya pemberontakan terhadap pemerintahan. 

Kebijakan yang bersifat memaksa atau kekerasan menjurus kepada 

enforced disappearance yang digunakan oleh Presiden al-Sisi sebagai upaya 

menjaga kestabilan negara. Dalam penelitian ini sudah dijelaskan pengaruh faktor 

kepemimpinan dalam kasus pelanggaran HAM yaitu enforced disappearance. 

Namun topik penelitian ini juga bisa dilengkapi dengan perspektif lain yang 

berpengaruh terhadap enforced disappearance di Mesir pada Rezim al-Sisi. 

Faktor eksternal pemimpin yang telah dijelaskan sebelumnya juga berpengaruh 

dalam kasus yang sama. Hal ini tentunya semakin melengkapi penelitian ini serta 

bisa lebih komprehensif untuk menjelaskan faktor pengaruh terhadap kasus 

enforced disappearance di Mesir. 

 

 

 

 

 


