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1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara

bekerjasama  satu  sama  lain  untuk  memilihara  perdamaian  dan  kebebasan  serta

mengejar  perubahan  progresif1.  Kerjasama  internasional adalah  bentuk  hubungan

yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan  rakyat  dan  untuk  kepentingan  negara-negara  di  dunia.  Kerja  sama

internasional,  yang  meliputi  kerjasama  di  bidang  politik,  sosial,  pertahanan

keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-

masing. Sedangkan  Kerjasama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua

negara.  Kerjasama ini  biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik,  perdagangan,

pendidikan,  dan  kebudayaan.  Kerjasama  antar  negara  biasanya  didahului  oleh

pengakuan secara de facto dan de jure dari satu negara terhadap negara lain.

Mesir merupakan salah satu negara terkemuka dan pertama yang memberikan

pengakuan  terhadap  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  18  November  1946.

Kurang  dari  setahun  kemudian,  tepatnya  pada  10  Juni  1947,  secara  resmi  kedua

negara  membuka  hubungan  diplomatik  melalui  penandatanganan  Perjanjian

1 Robert Jackson dan George Sorensen,  Introduction to international relations, ( New York Oxford
University Press, 1999) 
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Persahabatan  (Treaty  of  Friendship  and  Cordiality),  yang  kemudian  dilanjutkan

dengan pembukaan perwakilan RI di Cairo pada 19492.

Sejak  menjalin  hubungan  diplomatik,  kedua  negara  senantiasa  menjaga

hubungan yang baik dan erat secara politis. Hubungan yang baik dan akrab tersebut

ditandai  antara  lain  dengan  intensitas  kunjungan  pejabat  antara  kedua  negara,

kesamaan  pandangan  dalam  berbagai  isu  internasional  dan  regional  yang  menjadi

perhatian bersama, koordinasi serta saling dukung dalam pencalonan masing-masing di

berbagai organisasi dan forum internasional.
Memperkuat hubungan di berbagai bidang, kedua negara telah menyepakati

pembentukan forum Konsultasi Bilateral di tingkat Pejabat Senior Kementerian Luar

Negeri  masing-masing  sejak  tahun  2001  dengan  ditandatanganinya  MoU  on

Consultation. Pertemuan Konsultasi Bilateral telah dilaksanakan sebanyak empat kali

pertemuan, dua kali pertemuan di Indonesia, (di Bali, 19–20 Juli 2004 dan di Jakarta,

14 Agustus 2006) dan dua kali pertemuan di Mesir (di Cairo, 9–10 Mei 2005 dan 29

Oktober  2008).  Melalui  forum  tersebut,  kedua  negara  membahas  berbagai  isu

hubungan  dan  kerja  sama bilateral  serta  melakukan  pertukaran  pandangan  tentang

berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama.

Hubungan  sosial  dan  budaya  antara  Indonesia  Mesir  telah  ada  sejak

pertengahan abad ke-19,  dimana puluhan mahasiswa asal  Nusantara yang dikenal

2 kemlu.go.id.  2009  Mesir;  Profil  Negara  dan  Kerja  Samanya  dengan  Indonesia.  (diakses  pada
tanggal 13 Oktober 2015 pukul. 08:30 WIB).
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dengan Ruwaq Jawi telah menuntut ilmu di Al Azhar Kairo. Mesir maupun Al Azhar

masih  merupakan  universitas  utama  tujuan  pelajar  Indonesia  yang  ingin  lebih

memperdalam  ilmunya  tentang  agama  Islam.  Pelaksanaan  hubungan  kerjasama

bilateral Indonesia-Mesir di bidang sosial budaya dan pendidikan, terdapat beberapa

perjanjian  kerjasama yang menjadi  payung bagi  terlaksananya kerjasama tersebut.

Indonesia  aktif  dalam melaksanakan beragam kegiatan  budaya  baik  yang bersifat

promosi  maupun  melalui  kerja  sama  dengan  berbagai  pusat-pusat  kebudayaan  di

Mesir.

Kegiatan utama promosi  budaya Indonesia  kepada masyarakat  Mesir  salah

satunya adalah kursus bahasa Indonesia yang telah dibuka kembali sejak tanggal 3

Agustus  2008  oleh  Pusat  Kebudayaan  dan  Informasi  (PUSKIN).  Tujuan  dari 

dibukanya kelas baru tersebut agar para siswa maupun rakyat Mesir bisa mempelajari

bahasa dan budaya Indonesia dan juga dapat semakin meningkatkan people to people

contact antar kedua bangsa serta menjadi  bridge builder untuk saling mengenalkan

budaya kedua bangsa. Melalui promosi di media massa, jumlah siswa PUSKIN yang

hanya  16 orang pada tahun 2008 dapat ditingkatkan pada tahun 2009 menjadi 120

siswa, yang terdiri dari beragam profesi masyarakat Mesir.

Pengembangan  diplomasi  publik  lainnya,  Indonesia  juga  aktif  melakukan

diseminasi  informasi  melalui  keikutsertaan  dalam  berbagai  kegiatan  internasional

yang diselenggarakan di Mesir, antara lain Festival Film Internasional Cairo, berbagai

acara  TV  dan  radio  dan  acara  lainnya  yang  diselenggarakan  berbagai  pusat
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kebudayaan Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia dan Mesir terus meningkatkan

hubungan yang intensif antara universitas-universitas di Indonesia dan Mesir. Sebagai

perwujudan dari  kerjasama itu,  Universitas  Al-Azhar  Mesir  memberikan beasiswa

untuk pelajar asal Indonesia sebanyak 115 setiap tahun dengan perincian: 90 beasiswa

program SI, 20 beasiswa program pasca sarjana dan 5 beasiswa pra perguruan tinggi.

Pemerintah Mesir juga memberikan 5 beasiswa program S1 di Universitas Non-Al-

Azhar untuk bidang Studi Ekonomi, Hukum dan Bahasa Arab. Selain itu, Universitas

Minia, memberikan beasiswa bagi 10 mahasiswa UNJ untuk mengikuti pendidikan

bahasa Arab selama 1 tahun. 

Kerjasama pemerintah Indonesia dan Mesir  dalam bidang pendidikan terus

ditingkatkan3.  Bahkan  agenda  yang  paling  baru,  kedua  pihak  membentuk  Joint

Working  Group.  Dalam  surat  yang  dikirimkan  oleh  Kedutaan  Besar  Republik

Indonesia  (KBRI)  Kairo,  pada  hari  Senin  tanggal  29  september  2014  kepada

www.kemdikbud.go.id disebutkan  kelompok  kerja  gabungan  ini  baru  pertama

dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan

Mesir.  Sebagai  langkah  awal  dari  pekerjaan  kelompok  kerja  gabungan  tersebut

dilakukan  seminar  Forum  Rektor  Perguruan  Tinggi  Indonesia  dan  Mesir,  yang

diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 18 september 2014 di Kairo.

Mesir terus bergejolak pasca kudeta militer atas Mursi pada Rabu tanggal 3

Juli 2013. Krisis dan tregadi di Mesir tidak bisa secara sederhana hanya dimaknai

3kemdikbud.go.id. 2014 (diakses pada tanggal 13 Oktober 2015 pkl. 08:30 WIB).

http://www.kemdikbud.go.id/
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sebagai pertarungan internal antara Pro-Mursi dan Pro-kudeta4. Mesir dengan segala

potensinya menarik bagi negara-negara lain untuk menjerumuskan Mesir ke dalam

pusaran  konflik.  Isu  demokrasi  dan  kemanusiaan  menjadi  faktor  penguat  dalam

menggalang  dukungan.  Turki  selama  ini  telah  tampil  pada  garda  terdepan

menyuarakan penyelesaian krisis Mesir. 

Reaksi  dunia  internasional  mengutuk kudeta  dan pembantaian  pendemo di

Mesir cukup kuat5. Reaksi paling cepat dan keras datang dari Turki. Uni Afrika secara

tegas segera mengeluarkan Mesir dari kenggotaan. Inggris, Jerman, dan negara Uni

Eropa  lain  menyusul  memberikan  kecaman.  Selanjutnya  Malaysia  dan  terakhir

Amerika Serikat mengutuk tragedi berdarah dan kekerasan di Negeri Piramida itu.

Negara-negara komunis, seperti Venezuela dan Ekuador bahkan telah manarik duta

besarnya sebagai bukti kecaman.

Posisi  Indonesia terkait  Mesir sejauh ini  belum jelas dalam peta geopolitik

internasional.  Indonesia  sebenarnya  memiliki  posisi  kuat  untuk  turut  bertindak.

Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk muslim terbesar sedunia. Hubungan

Indonesia  dan  Mesir  juga  cukup  istimewa  dengan  melihat  sejarah  pengakuan

kemerdekaan oleh Mesir hingga terabadikannya Soekarno menjadi nama salah satu

Jalan di Kairo. Pernyataan maksimal adalah prihatin dan himbauan berdamai yang

disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

4 Ribut Lupiyanto, “ Peta Geopolitik Krisis Mesir”, the globe journal, ( 14 september 2013), online,
internet, 17 November 2015, www. theglobejournal.com
5 Indriana Kartini,   Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia,
Mesir dan Libya ( Bandung : PT Dunia Pustaka Jaya, 2016)
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Kerusuhan  politik  yang  berlangsung  di  Mesir  dan  kudeta  atas  Presiden

Mohammed Mursi pada tanggal 3 Juli 2013 oleh militer telah memicu reaksi beragam

di  seluruh  Timur  Tengah6.  Para  pengamat  mengatakan  reaksi  bervariasi  secara

signifikan menunjukkan bahwa pergulatan antara kekuatan politik di wilayah tersebut

masih terus berlanjut.  Berbagai respon dunia terkait  kudeta militer  di  Mesir,  yang

mengejutkan  adalah  bahwa  Raja  Saudi  merupakan  kepala  negara  pertama  yang

mengucapkan selamat atas kudeta tersebut. Sikap senada diikuti oleh negara-negara

teluk  seperti  UEA,  Qatar  dan  Irak7.  Sedangkan  Suriah  menunjukkan

kegembiaraannya  atas  tergulingnya  Mursi.  Sementara  itu  Turki,  Tunisia  dan  Iran

mengecam kudeta militer, sebagai tindakan yang merusak demokrasi. 

Negara-negara Barat, kali ini kembali menampakkan standar gandanya dalam

menyikapi  kudeta  tersebut.  Amerika  sangat  terlihat  menghindari  kata-kata  kudeta

untuk penggulingan Mursi. Namun sikap yang cukup tegas justru ditunjukkan oleh

Jerman, yang menyebut kudeta militer adalah kemunduran besar bagi demokrasi di

Mesir.

Satu tahun dari menjabatnya Mursi sebagai presiden, meletusnya demonstrasi

yang dilakukan warga Mesir yang berbondong bondong turun ke jalan dalam misi

untuk menggulingkan Mursi. Pada akhirnya Militer mengambil alih Kepemimpinan

Mursi dibawah tangan Militer, yang berujung pada tanggal 3 Juli kepemimpinan ini

6 Dina Y. Sulaeman,”Pemetaan Konflik Mesir,” The Global Review 28 Juli. 2013: 4

7 Farid Wadjdi,”Kudeta Mesir: Sampai Kapankah Indonesia Membisu?,” Kompasiana (17 Juli 2013)
internet, 13 Desember 2015, www.kompasiana.com
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berada dibawah Militer  Abdel  Fatah Al- Sisi8.  Demokrasi ini  menjadi Pertanyaan,

karena demokrasi yang terjadi tersebut  dilandaskan oleh pembentukkan Konstitusi

atau  Aturan  Hukum,  dengan  adanya  Aturan  Hukum  harusnya  Pihak  Militer  bisa

mengambil alih peran Kekuasaan kepadanya. Tapi disisi lain rakyat adalah pemegang

kebebasan ,  dan butuh kebebasan dan meminta hak mereka,  disaat  rakyat  merasa

kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyatnya, maka dibawah komando militer,

Militer membantu rakyat dalam meminta Kebebasannya.

Tapi disisi lain pula yang paling ikut andil adalah partai naungan dari Mursi

ini  Sendiri  yang  Islamis  Ikhwanul  Muslimin,  membuat  kaum  Militer  merasakan

bahwa yang memegang kekuasaannya hanya pada dominan partai Islam itu sendiri di

Kepemerintahan9. 

Beberapa Respon Masyarakat Indonesia dalam Menyikapi Kudeta Militer di Mesir:

1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah

Forum  Group  Discussion  yang  diselenggarakan  Kemenlu  (Direktorat  Timur

Tengah-Direktorat  Jenderal  Asia  Pasifik  dan Afrika)  di  Museum Konperensi  Asia

Afrika pada tanggal 28 Agustus 2013, ada beberapa catatan menarik diantaranya:

a. Perumusan  kebijakan  Luar  Negeri  harus  mempertimbangkan  kehendak

rakyat10.  Ada  satu  komitmen  yang  dipegang  teguh  bangsa  ini  sejak  awal

8 Pipiet Senja, et al., Suara Hati dari Mesir (Jakarta : Ajib Publishing, 2014) 57

9 Isharyanto Ciptowiyono,”Mursi, Presiden Mesir yang digulingkan oleh Militer,” Kompasiana (4
Juli 2013) internet, 13 Desember 2015, www.kompasiana.com

10 Dina  Y.  Sulaeman,” Menyikapi  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  di  Timur Tengah,”  The
Global Review 31 Agustus. 2013: 2
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kemerdekaan,  yaitu  menentang  segala  bentuk  penjajahan  di  muka  bumi.

Karena  itulah  Indonesia  dengan  tegas  mendukung  Palestina,  satu-satunya

negara terjajah yang tersisa di muka bumi ini. 

b. Perumusan kebijakan Luar  Negeri  harus  dilakukan melalui  pemetaan yang

tepat  terkait  kepentingan,  isu,  dan  aktor  di  kawasan,  agar  Indonesia  tidak

hanya mengikuti arus.

c. Pemerintah yang seharusnya membentuk opini publik terkait Timur Tengah,

bukan organisasi-organisasi radikal, ini demi kepentingan nasional.

2. Sikap Majelis Mujahidin Terhadap Kudeta Militer di Mesir 

Kaum sekuler di Mesir sedang melakukan proses penghancuran peradaban Islam

dengan kedok demokrasi. Apabila junta militer telah berkhianat terhadap konstitusi

negaranya  sendiri,  pantas  saja  mereka  tidak  merasa  bersalah  mengkhianati

kemenangan Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir yang diraih melalui pemilu11. Oleh

karena itu,  Majelis  Mujahidin menyeru semua para pendamba perdamaian supaya

Mengutuk keras tindakan militer  Mesir  atas penggulingan kekuasaan sah Presiden

Muhammad  Mursi  serta  Menyerukan  pada  kaum  Muslimin  Indonesia  untuk

menyampaikan  protes  keras  kepada  pemerintah  Mesir  melalui  Kedubes  Mesir  di

Jakarta  supaya  membebaskan  Presiden  Muhammad  Mursi  dan  para  pemimpin

pemerintahannya, yang kekuasaannya dirampas oleh kaum militer dan sekuler Mesir.

11 Ukasyah,” Majelis Mujahidin menyikapi kudeta militer  di  Mesir”,  Arrahmah.com (3 Agustus
2013) online,internet, 13 Desember 2015, ww.arrahmah.com
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3. Aksi Demonstrasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam

Menyikapi Kudeta di Mesir

Kudeta  Militer  terhadap  demokrasi  Mesir  ternyata  berbuntut  panjang.  Militer

Mesir, setelah menurunkan Presiden Muhammad Mursi, kini secara membabi buta

membunuh rakyat sipil. Sudah ratusan korban jiwa berjatuhan dan ribuan lainya luka-

luka. Hal ini tentu sudah mencederai dan merusak proses demokrasi12.
Menyikapi hal itu, puluhan massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

(KAMMI) mendatangi Dubes AS di Jakarta. Puluhan aktivis KAMMI menyesalkan

pemerintahan Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang membiarkan kudeta militer

di Mesir. Bahkan AS yang mengagungkan demokrasi dan menjunjung tinggi HAM,

hanya diam saat militer Mesir membantai warga sipilnya. 

4. Aksi Damai Masyarakat Surabaya dalam Menyikapi Kudeta Berdarah di Mesir

Ribuan massa dari  Surabaya Solidarity for Egypt (SSE) pada hari Jum’at tanggal

16 Agustus 2013 mengadakan aksi damai di depan gedung DPRD Surabaya untuk

mengutuk pembantaian rakyat  Mesir  oleh militer  dan polisi  Mesir13.  Sebagaimana

diketahui, aksi serupa juga dilakukan serempak di seluruh Indonesia dan diikuti oleh

jutaan rakyat.

Aksi damai ini adalah gabungan berbagai elemen masyarakat, FSLDK, KAMMI,

JPMI, ILE, IKADI, dan sebagainya.  Tokoh Akademis Hubungan Internasional Dr.

12 Saiful Bahri,” Kutuk Kudeta di Mesir, KAMMI Demo Dubes AS dan Istana Negara”, Dakwatuna
(30 Juli 2013)online, internet, 13 Desember 2015, www.dakwatuna.com
13 Nur Afilin,”Masyarakat  Surabaya Kutuk Kudeta Berdarah di  Mesir”,  Eramadina (17 Agustus
2013), online, internet, 13 Desember 2015, www.eramadina.com
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Muttaqien, BEM SI Jatim Himas El Hakim, Sastrawan Jatim Sinta Yudisia, Sosial

Masyarakat, dan Ulama Jatim Ustadz Adnan turut hadir serta menyampaikan orasi. 

Perimbangan  kekuatan  geopolitik  antara  pro  dan  kontra  kudeta  secara

internasional diharapkan dapat membantu percepatan terbukanya jalan keluar Mesir

dari kubangan krisis. Diplomasi antar pihak semestinya berada pada koridor prinsip

demokrasi  dan  kemanusiaan.  Semoga  Indonesia  segera  menerapkan  politik  luar

negeri bebas aktifnya. Indonesia harus  berperan lebih menjembatani dua kubu baik di

dalam negeri Mesir sendiri maupun melalui dunia internasional.

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  melandasi  penulis  untuk  melakukan

penelitian  dengan   judul  “Kerjasama  Sosial  Budaya  Indonesia  -  Mesir  Pasca

Kudeta Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi Kepada Presiden Muhammad Mursi”

1.2 Fokus Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,  maka

agar penulisannya terfokus pada satu pokok permasalahan, ditetapkan fokus masalah

atau pembatasan / ruang lingkup masalah, sebagai berikut:

1.2.1 Pembatasan Bidang / Aspek Penelitian

Agar penelitian ini terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada

bagaimana  kerjasama  sosial-budaya  Indonesia-mesir  pasca  kudeta

Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi Kepada Presiden Muhammad Mursi.
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Bidang-bidang yang akan diteliti oleh peneliti dalam kerjasama sosial

budaya Indonesia-mesir adalah:

1. Pendidikan

2. Agama

3. Budaya dan bidang sosial lainnya.

1.2.2 Pembatasan Waktu / Periode

Agar penelitian ini terfokus, maka penelitian ini akan dibatasi

pada Fokus penelitian dimulai pada tahun 2012-2015 terkait dengan

peristiwa sebelum dan sesudah terjadinya kudeta presiden yang sah

Muhammad  Mursi.  Fokus  pendekatan  dan  konsep  yang  digunakan

dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pluralisme, teori

kebijakan  luar  negeri,  konsep  diplomasi  budaya,  konsep  kerjasama

bilateral dan konsep Kudeta. 

1.3 Perumusan masalah

Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

“Apakah terjadi perubahan kerjasama sosial budaya Indonesia – Mesir pasca

terjadinya  kudeta  oleh  Jenderal  Abdul  Fattah  Al-Sisi  Kepada  Presiden

Muhammad Mursi?”

1.4 Tujuan Penelitian



12

Tujuan dari penelitian ini dapat dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus yaitu

sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  secara

umum kerjasama bilateral Indonesia - Mesir.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menggambarkan kerjasama

sosial budaya Indonesia – Mesir pasca terjadinya kudeta oleh Jenderal

Abdul Fattah Al-Sisi kepada Presiden Muhammad Mursi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan / Studi Pustaka pada dasarnya berkaitan dengan kajian teoritis dan

referensi  lain  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Tinjauan

pustaka merupakan hasil penelusuran tentang pustaka atau literatur yang mengupas

topik yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik yang mendukung

maupun  yang  bertentangan  dengan  pendapat  peneliti.  Hal  ini  merupakan  bukti

pendukung  bahwa topik  atau  materi  yang diteliti  merupakan  suatu  permasalahan

yang penting karena  merupakan  concern banyak orang,  sebagaimana ditunjukkan

oleh  pustaka  yang  dirujuk.  Dengan  demikian,  diperoleh  gambaran  yang  lengkap

tentang pokok dan duduk permasalahan yang akan diteliti.
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Studi pustaka juga dapat berupa teknik, metode, strategi atau pendekatan yang

dipilih dalam melaksanakan penelitian. Dalam kaitan ini,  akan diuraikan beberapa

tinjauan pustaka yang ditetapkan:

Menurut penelitian yang telah dibuat Subandi Rianto Ilmu Sejarah FIB Universitas

Airlangga tentang 

1.5.1 Subandi Rianto dalam Jurnal:  Indonesia-Mesir dalam Lintasan

Sejarah: Sebuah Pencerdasan Darurat Mesir.

Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  diangkat,  jurnal  ini

membahas  mengenai  Hubungan  Indonesia-Mesir  namun  melalui  sudut

pandang  sejarah.  Walaupun  bukan sarjana  hubungan internasional,  sebagai

sarjana  sejarah  beliau  menyampaikan  pentingnya  diplomasi  antar  negara

dalam lintasan sejarah kedua negara. Hingga hari ini, karena sejarah secara

metodologis  bukan  hanya  berbicara  masa  lalu.  Tetapi  berbicara  proses,

kausalitas (sebab-akibat) hingga sebuah alat untuk memahami kebijaksanaan

disiplin ilmu lain yang tidak bisa memotong secara garis waktu.

Subandi  Rianto  memulai  pembahasan  hubungan  diplomasi  antara

Indonesia  dan Mesir  semenjak kemerdekaan Indonesia  diproklamasikan 17

Agustus 1945. Ir. Soekarno mengutus Agus Salim dan AR Baswedan untuk

mencari  dukungan  kemerdekaan  ke  Timur  Tengah.  Banyak  jurnal  dan
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penelitian  ilmiah  yang  berhasil  membuktikan  bahwa  usaha  penggalangan

dukungan  Agus  Salim  dan  AR  Baswedan  berbuah  manis.  Salah  satunya

bertemu ulama mesir yang dimotori Ikhwanul Muslimin, para Mufti Palestina

hingga serikat buruh Mesir yang memblokade kapal-kapal Belanda di terusan

Suez.  Dukungan  meluas  hingga  dalam  forum-forum  internasional.  Ada

beberapa foto dalam arsip yang memperlihatkan Agus Salim bertemu para

diplomat liga arab dan muryid amm Ikhwanul Muslimin.

Implikasi utama dari analisis ini adalah untuk menekankan makna dari

teori  kebijakan  luar  negeri,  yaitu  upaya  suatu  negara  melalui  keseluruhan

sikap  dan  aktivitasnya  untuk  mengatasi  dan  memperoleh  keuntungan  dari

lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara

dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. 

Fakta  menariknya dari  diplomasi  ini  adalah,  semua surat  dukungan

Kemerdekaan  Republik  Indonesia  dari  negara-negara  Timur  Tengah  yang

dibawa AR Baswedan disembunyikan di sepatu. Karena begitu AR Baswedan

transit di Singapura dalam perjalanan pulang ke Indonesia, semua koper AR

Baswedan digeledah oleh polisi Belanda di Singapura. Semua surat dukungan

akhirnya berhasil diserahkan kepada Ir. Soekarno di Indonesia. Selain dengan

hubungan sejarah diatas, Mesir dan Indonesia sering sekali bantu-membantu

dalam masalah kemanusiaan seperti dalam masalah bencana dan pembelajaran
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agama.  Perdana  Menteri  Moh.  Natsir  juga  mempelajari  sistem dakwah  di

Mesir  sebelum  mendirikan  Masyumi  dan  Dewan  Dakwah  Islamiyah  di

Indonesia.

Apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita

akan  memasuki  fenomena  yang  luas  dan  kompleks,  meliputi  kehidupan

internal  dan  kebutuhan  eksternal  termasuk  didalamnya  aspirasi,  atribut

nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang

ditujukan  untuk  mencapai  dan  memelihara  identitas  sosial,  hukum  dan

geografi  suatu  negara  sebagai  suatu  negara-bangsa.  Dalam  menjalankan

kebijakan luar negeri, negara seringkali menggunakan cara-cara yang sangat

berpengaruh terhadap objek negara lain.

Diluar balas jasa yang digambarkan dalam fakta-fakta sejarah diatas.

Ada pertanyaan menarik  kenapa posisi  Indonesia  penting  dalam diplomasi

menangani  krisis  mesir.  Subandi  Rianto  uraikan  bahwa  posisi  Indonesia

sangat penting dalam kasus ini, sepenting negara Turki dalam kasus Palestina

dan  Mesir.  beliau  membedah  kenapa  kemudian  posisi  Turki  juga  menjadi

penting  dalam krisis  Mesir,  di  luar  kesamaan  gerakan  Islam di  Turki  dan

Mesir soal Ikhwanul Muslimin. Turki merupakan negara yang awalnya sangat

terbelakang, ditolak masuk Uni Eropa dan mengalami degradasi demokrasi.

Setelah  kemenangan  secara  beruntun  partai  pimpinan  Erdogan,  Turki
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mengalami  modernisasi  secara  luar  biasa.  Ekonomi  tumbuh  mengesankan

(disaat  Eropa  dilanda  badai  krisis),  demokrasi  dan  penghormatan  hak-hak

manusia  juga  ikut  tumbuh  seiring  dengan  menguatnya  posisi  Turki  dalam

diplomasi Eropa dan Asia.

Menjelang Turki masuk dalam Uni Eropa, negara-negara Eropa lebih

percaya Turki mampu mengimbangi kawasan Asia dan Eropa dalam masalah

demokrasi dan diplomasi Internasional. Terbukti dalam kasus Palestina, Turki

mampu berperan aktif  berdiplomasi  dengan negara-negara Eropa mengenai

isu  kemanusian  dan  HAM.  Begitu  juga  dengan  krisis  Mesir,  Turki  yang

demokrasi  lebih  tumbuh  dahulu  dibanding  negeri  pyramid  tersebut  dinilai

mampu mendorong tumbuhnya demokrasi di tubuh negeri Mesir.

Penjelasan  diatas  telah  membuktikan  bahwa  ada  3  kategori

pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, yakni:

1. Situasi  Politik  Domestik,  bahwa  politik  dalam  negeri  hanyalah

seperangkat  determinan  yang  bekerja  dalam  politik  luar  negeri

negara-negara.  Walaupun  keterbukaan  suatu  sistem  politik  atau

tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa

membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor

lain juga bisa bekerja didalamnya
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2. Situasi Ekonomi dan Militer Domestik,  maksudnya adalah suatu

negara  harus  memiliki  kemampuan  dan  kesediaan  untuk

menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik

luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari

pertimbangan pertahanan dan keamanan.

3.  Konteks Internasional, ada tiga elemen penting dalam membahas

dampak  konteks  internasional  terhadap politik  luar  negeri  suatu

negara,  yaitu:  geografis,  ekonomis  dan  politis.  Lingkungan

internasional  setiap  negara  terdiri  atas  lokasi  yang didudukinya,

dalam kaitannnya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan

juga  hubungan-hubungan ekonomi  dan  politik  antara  negara  itu

dengan negara-negara lain.

Fakta  Sejarah,  saat  Kekhalifan  Turki  Ustmani  menguasai  sepertiga

Asia, Afrika dan Eropa. Militer Turki Ustmani sudah melakukan perjanjian

kerjasama dengan Kerajaan Aceh dalam pengawalan rombongan jamaah Haji

ke  wilayah Mekah-Arab Saudi.  Bisa  dibayangkan bagaimana militer  Turki

Ustmani  zaman  dahulu  menjaga  laut  antara  Aceh  hingga  Mekah  untuk

mengawal jemaah haji  Indonesia.  Bayangkan pada zaman sekarang dengan

kondisi yang lebih maju.
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Indonesia  mempunyai  pengaruh  besar  sebagai  negara  berpenduduk

mayoritas mulism dan demokrasi dengan menekan Mesir melalui isu Islam

dan Demokrasi. Indonesia bisa menjadi fasilitator media konflik antara pihak-

pihak yang bertikai. Seperti yang pernah dilakukan dalam konfik Thailand-

Kamboja  dan  Myanmar-Rohingya.  Indonesia  juga  bisa  menggunakan

pengaruhnya dalam keanggotaan APEC dan G-20 (ekonomi) untuk menekan

Mesir  dalam  bidang  ekonomi  untuk  membenahi  iklim  demokrasi  dan

mengurangi kekerasan.

Sikap  kongkret  apa  yang  bisa  dilakukan  oleh  Indonesia:  Pertama,

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR-RI, dengan menarik duta

besar RI dari Mesir sudah bisa memberikan efek politik luar biasa. Duta besar

berkuasa  penuh (ambassador)  RI  untuk mesir  merupakan  penghulu  dubes-

dubes negara lain di Mesir.  Serta merangkap menjadi observer dalam Liga

Arab. Soal evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI), itu permasalahan teknis

yang bisa diurus oleh pejabat konsuler diplomatik lainnya. Pemerintah RI juga

bisa  mengusir  Dubes  Mesir  untuk  Indonesia,  pengusiran  duta  besar

menunjukkan  Indonesia  tidak  mengakui  Pemerintahan  Sementara  Militer

Mesir yang dinilai arogan.

Kedua, pengaruh-pengaruh besar yang dimiliki Indonesia seperti yang

Subandi  Rianto  sampaikan  bisa  diimplementasikan  dengan  mengirim
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diplomat kepada negara-negara yang “memiliki” kuasa dan pengaruh dengan

Mesir  untuk  ikut  menekan  mesir.  Indonesia  bisa  mengutus  diplomat  ke

Amerika,  Liga  Arab,  Organsiasi  Konferensi  Islam  dan  Uni  Eropa  untuk

menekan Mesir menghentikan kekerasan.

Upaya-upaya konkret  diatas bisa menjadi  penanda bahwa Indonesia

sebagai negara besar, negara beridentitas muslim dan negara berpengaruh bisa

menunjukkan  kepeduliannya  kepada  Mesir.  Usaha-usaha  mahasiswa,

masyarakat serta semua elemen masyarakat Indonesia turun ke jalan sebagai

upaya  agar  pemerintah  bisa  melakukan  tindakan  konkret  sebagai  negara

“berpengaruh” dengan melakukan tindakan kepada Pemerintah Negara Mesir. 

Berdasarkan  jurnal  diatas,  maka  penelitian  yang  akan

dilakukan  oleh  peneliti  kesimpulannya  bersifat  mendukung  Karena

terdapat  persamaan  dari  segi  masalah  dan  temuan.  Selain  itu,

penelitian  ini  juga  bersifat  melengkapi  jurnal  diatas  dengan

menggunakan  teori  dan  metode  agar  terdapat  linieritas  baik  secara

teoritis maupun praktis.

Adapun  kelebihan  dari  jurnal  diatas  adalah  jurnal  tersebut

menjelaskan secara  detail  mengenai  hubungan Indonesia-Mesir  dari

sudut pandang sejarah. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah

jurnal  tersebut  hanya menggambarkan sejarah secara garis  besarnya
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saja  tidak  secara  khusus  membahas  kerjasama sosial  budaya antara

Indonesia dengan Mesir.

1.5.2 Muhammad  Ibrahim  Hamdani  dalam: Krisis  Politik  di

Mesir
Muhammad Ibrahim Hamdani Merupakan Wartawan di Dewan

Masjid Indonesia (DMI) dan  Asisten Direktur di  Pusat Kajian Timur

Tengah dan Islam (PKTTI) UI. Studi Strata 1, Ilmu Politik FISIP UI.

Peristiwa  coup de’ etat (kudeta)  yang dilakukan oleh militer

Mesir  dibawah  pimpinan  Jenderal  Abdel  Fatah  Al  Sisi,  Panglima

Angkatan  Bersenjata  Mesir,  pada  Rabu,  3  Juli  2013,  terhadap

Muhammad  Mursi,  Presiden  Konstitusional  Mesir  yang  sah  dan

legitimate,  merupakan  anti-klimaks  (titik  balik)  dari  perkembangan

demokrasi di Mesir. Sebelum kudeta terjadi, pihak militer Mesir telah

mengultimatum Presiden Muhammad Mursi untuk berkompromi dan

berbagi kekuasaan guna menyelamatkan negara dari keadaan bahaya

(chaos) dalam waktu selambat-lambatnya 48 jam sejak Senin, 1 Juli

2013.  Jika  tidak  dilakukan  maka  militer  akan  melakukan  ‘langkah

sendiri’ untuk menyelamatkan negara.

Pernyataan  diatas  membuktikan  sekaligus  membenarkan

mengenai konsep  Coup d’etat (Kudeta) bahwa secara politik, kudeta

https://www.facebook.com/PusatKajianTimurTengahDanIslampkttiUi/
https://www.facebook.com/PusatKajianTimurTengahDanIslampkttiUi/
https://www.facebook.com/pages/ASISTEN-DIREKTUR/144342405584415
https://www.facebook.com/dmi.or.id/
https://www.facebook.com/dmi.or.id/
https://www.facebook.com/pages/Wartawan/106056576092104
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adalah tipe dari keahlian politik, umumnya melibatkan kekerasan dan

berbeda  dengan  revolusi  karena  tujuannya  bukan  untuk  mengganti

bentuk  pemerintahan,  akan  tetapi  mengganti  pemerintahan.  Secara

taktis, kudeta biasanya melibatkan kontrol dari  pihak militer  negara

yang  masih  aktif.  Kelompok  yang  melakukan  kudeta  biasanya

menangkap  atau  memaksa  keluar  pemimpin  politik  dan  militer,

menduduki  kantor-kantor  pemerintahan  yang  terpenting,  alat-alat

komunikasi,  dan  infrastruktur  yang  berupa  fisik,  seperti  jalan-jalan

utama dan pembangkit tenaga listrik.

Dalam tulisan ini, terdapat pendapat dari Samuel P. Huntington

yang mengidentifikasi 3 jenis dari kudeta:

1. Breakthrough  coup  d’etat:  kudeta  ini  berupa  aksi  revolusioner  dari

angkatan  bersenjata  untuk  menggulingkan  pemerintahan  status  quo

dan membuat elit birokrasi yang baru.

2. Guardian  coup  d’etat:  tujuan  dari  kudeta  ini  adalah  memperbaiki

ketertiban umum, efisiensi, dan menghentikan korupsi. Biasanya tidak

ada  perubahan  mendasar  dari  struktur  politik.  Pada  umumnya

pemimpin  kudeta  melakukan  aksinya  secara  temporer  dan  karena

dalam keadaan terdesak.
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3. Veto coup d’etat: terjadi saat angkatan bersenjata memveto partisipasi

massa dari masyarakat dan mobilisasi sosial untuk memerintah sendiri.

Pada kasus ini, tentara berkonfrontasi dan memberikan tekanan dalam

skala  besar,  cenderung  penindasan  secara  fasis  dan  melakukan

pembunuhan. 

Jenderal  Abdel  Fattah  Al-Sisi  selaku  Kepala  Staf  Angkatan

Bersenjata  Mesir  menegaskan  bahwa  Jika  tuntutan  rakyat  tidak

direalisasikan  dalam  periode  tertentu,  maka  (militer)  akan

berkewajiban mengumumkan peta  jalan  untuk masa depan.  Melalui

televisi  nasional,  militer  menyatakan  bahwa  bangsa  Mesir  dalam

bahaya setelah jutaan orang Mesir turun ke jalan pada Minggu, 30 Juni

2013,  dengan  tututan  agar  Presiden  Mursi  mundur  dan  markas

ikhwanul  Muslimin  digeledah.  Senada  dengan  seruan  militer,

Kelompok  Oposisi  Front  Pembebasan  Nasional  (NSF)  membuat

sebuah petisi bersama untuk menyerukan digelarnya pemilu sela guna

memilih pemimpin Mesir yang baru. Bahkan dua puluh dua juta warga

Mesir telah membubuhkan tanda tangan mereka dalam petisi tersebut.

Pasca pengambilalihan kekuasaan pihak militer mengumumkan

Peta Jalan Bagi  Masa Depan Mesir  yang berisi  pencabutan mandat

terhadap Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir dan diangkatnya
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Adly Mansour, Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir, sebagai Presiden

Ad-interim atau Pelaksana tugas-tugas Presiden Mesir. Pihak militer

kemudian membekukan konstitusi Mesir serta berencana membentuk

komite  independen  yang  beranggotakan  berbagai  macam  unsur

masyarakat  untuk  menyusun  konstitusi  baru  Mesir.  Bahkan

pengumuman “Peta Jalan Bagi Masa Depan Mesir” oleh pihak militer

juga  dihadiri  oleh  berbagai  pihak  seperti  Syeikh  Agung  Al-Azhar,

Prof.  Dr.  Ahmed Al-Thayeb,  Pemimpin  Gereja  Koptik  Mesir,  Baba

Tawadrous  II,  dan  Tokoh  Oposisi  Mesir,  Muhammad  El-Baradei.

Ketiga  tokoh  nasional  Mesir  itu  juga  memberikan  tanggapan

singkatnya terhadap kudeta militer baik yang bernada netral maupun

mendukung secara terang-terangan.

Pertemuan tersebut, Syeikh Agung Al Azhar Asy Syarif, Prof.

Dr. Ahmed Al Thayeb, menyatakan bahwa Ini jalan terbaik untuk masa

depan  Mesir  yang  lebih  baik.  Pernyataan  senada  dinyatakan  oleh

Pemimpin Kharismatik Gereja Koptik, Baba Tawadrous II bahwa Peta

jalan itu disusun oleh para tokoh terhormat dan mencerminkan bahwa

Angkatan  Bersenjata  mencintai  negaranya  dengan  ikhlas.  Bahkan

keduanya  sempat  bertemu  dengan  pihak  militer  dan  tokoh-tokoh

oposisi  seperti  Mohammed El  –  Baradei  sebelum pengumuman itu

berlangsung. 
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Kudeta  militer  terhadap  Presiden  Muhammad  Mursi

mendapatkan penolakan dan perlawanan keras dari partai politik pro

pemerintah, Freedom and Justice Party (FJP), organisasi Islam terbesar

di  Mesir,  Ikhwanul  Muslimin  (IM) dan Aliansi  Anti-kudeta.  Dalam

pernyataan resminya, Presiden Mursi menegaskan bahwa dirinya tidak

akan  mundur  karena  menjabat  secara  sah  sejak  tahun  lalu  melalui

pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Rekonsiliasi nasional juga

akan  tetap  diupayakan  terlepas  dari  apa  pun  perbedan  pandangan

pandangan di kalangan rakyat.

Presiden  Mursi  menegaskan  bahwa  Rakyat  Mesir  memberi

mandat  kepadanya  sebagai  presiden.  Mereka  memilihnya  dalam

pemilihan  umum  yang  bebas.  Orang-orang  menciptakan  sebuah

konstitusi  yang  mengharuskan  dirinya  untuk  menaati  konstitusi.

dirinya  tidak  punya  pilihan  selain  memikul  tanggung  jawab  dari

konstitusi  Mesir.  seru Presiden dalam pidato yang disiarkan televisi

nasional  tersebut.  Pernyataan senada juga dinyatakan oleh faksi  IM

dan  FJP yang  menyebut  ultimatum dari  militer  itu  sebagai  bentuk

kudeta karena sejumlah jenderal menyatakan bakal menerapkan cara

mereka sendiri bila seruan mereka tidak dipenuhi. Hal ini dipertegas

dengan  pernyataan  resmi  Kantor  Presiden  Mesir,  yang  mengatakan

bahwa Presiden merasa tidak diberi tahu sebelumnya soal pernyataan
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yang  dikeluarkan  pihak  militer.  Presiden  melihat  ada  beberapa

pernyataan yang maknanya bisa membingungkan situasi nasional.

Kudeta politik yang dilakukan oleh militer  Mesir merupakan

tindakan yang bertentangan dengan etika,  moral  dan  prinsip-prinsip

umum  demokrasi  yang  sangat  menjunjung  tinggi  supremasi

pemerintahan  sipil  terhadap  militer.  Apalagi  Presiden  Muhammad

Mursi dipilih  secara langsung oleh Rakyat Mesir  melalui  pemilihan

umum  (pemilu)  tahun  2012  sehingga  kudeta  militer  tersebut

merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan mandat rakyat Mesir.

Terdapat pula beragam aspirasi rakyat Mesir yang harus kita hormati

dan hargai seperti yang telah disampaikan oleh kelompok-kelompok

oposisi  Mesir,  kalangan  akademisi,  kelompok  rohaniwan  Islam

maupun Kristen Koptik, dan kelompok militer serta partai-partai pro

pemerintah. 

Termasuk  tanggapan  dan  respon  singkat  dari  tokoh-tokoh

masyarakat Mesir pada saat pengumuman Peta Jalan Bagi Masa Depan

Mesir oleh pihak militer. Pernyataan sejumlah pemuka agama Mesir,

khususnya  Syeikh  Agung  Al-Azhar,  dapat  dipahami  sebagai  suatu

sikap  al-ijtihad  asy-siyasi atau  “pilihan  politik”  yang  diambil

berdasarkan qaidah fiqih Ahlussunnah wal Jama’ah yang dianut oleh
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Universitas Al-Azhar.  Qaidah fiqih tersebut adalah “darul mafaasid

muqaddamun  ala  jalbil  mashalih”,  yang  berarti  “Menghindari

kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”.

Peristiwa pergolakan politik di Mesir ketika itu menjadi alasan

utama bagi  Universitas  Al-Azhar  untuk mengambil  sikap demikian.

Mempertahankan  Presiden  Muhammad  Mursi  pasca  kudeta  militer

sama  artinya  dengan  membuka  kemungkinan  terjadinya  perang

saudara  (sipil)  antar  bangsa  Mesir  sendiri,  yang  tentu  sangat  tidak

seimbang,  antara  pihak  pro/  pendukung  dengan  pihak  oposisi/anti

Presiden.  Di  pihak  lain  tentara  juga  tidak  solid  mendukung

pemerintahan  Presiden  Mursi  sehingga  dapat  menyebabkan

perpecahan internal yang serius dan dualisme kepemimpinan di tubuh

militer  Mesir. Akibatnya  adalah  keamanan  dalam negeri  yang tidak

terjamin  dan  intervensi  pihak  asing  terhadap  kedaulatan  dan

kemerdekaan  Mesir.  Dampak  dari  berbagai  kemungkinan  tersebut

dapat  menyebabkan  Mesir  menjadi  Negara  Gagal  (Failed  State),

kacau-balau,  penuh  huru-hara  dan  konflik  serta  tidak  terkendali

(chaos).  Berbagai  macam  kemungkinan  inilah  yang  menyebabkan

pihak Universitas  Al-Azhar  bersikap untuk tidak  menentang kudeta

militer Mesir terhadap Presiden Muhammad Mursi.
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Sikap  tegas  Presiden  Muhammad  Mursi  dapat  dipahami

sebagai suatu konsekuensi logis dari pendirian Presiden bahwa militer

Mesir  telah  melakukan  pemberontakan  (bughat)  terhadap

pemerintahan yang sah dan legitimate hasil pemilihan umum. Militer

Mesir  juga  dianggap  melanggar  konstitusi  Mesir,  mencederai  nilai-

nilai  demokrasi  dan  dicurigai  hendak  mengembalikan  kekuasaan

otoritarian pihak militer seperti di masa pemerintahan mantan Presiden

Husni  Mubarok.  Sikap  Presiden  ini  mendapatkan  dukungan  yang

sangat  kuat,  radikal  dan  militan  dari  partai  pro  pemerintah  (FJP),

sebagian pejabat tinggi Partai An-Nour dan organisasi IM serta Aliansi

Anti  Kudeta Mesir.  Mereka menganggap bahwa militer  Mesir  telah

melakukan tindakan  bughat (pemberontakan) terhadap pemerintahan

Presiden  Mursi  sehingga  tindakan  makar  tersebut  wajib  dilawan,

diperangi dan digagalkan sesuai dengan hukum  qishash (pembalasan

secara adil dan setimpal) dalam syari’at Islam.

Berdasarkan  jurnal  diatas,  maka  penelitian  yang  akan

dilakukan  oleh  peneliti  kesimpulannya  bersifat  mendukung  karena

terdapat  persamaan  dari  segi  masalah  dan  temuan.  Selain  itu,

penelitian  ini  juga  bersifat  melengkapi  jurnal  diatas  dengan

menggunakan  teori  dan  metode  agar  terdapat  linieritas  baik  secara

teoritis maupun praktis.
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Jurnal diatas berkontribusi dalam penelitian ini sebagai bahan

rujukan yang relevan serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat

oleh  peneliti.  Adapun  kelebihan  dari  jurnal  tersebut  adalah  mampu

memberikan  gambaran  permasalahan  yang  luas  dengan  penjelasan

yang  sistematis.  Sementara  kekurangannya  adalah  jurnal  tersebut

hanya terfokus pada pembahasan internal konflik kudeta dimesir saja

tanpa  menjelaskan  dampak  terhadap  kerjasama-kerjasama  berbagai

bidang dengan negara lain.

1.6 Kerangka Teoritis

Membantu  mengkaji  permasalahan  dan  mempermudah  proses  penelitian

diperlukan landasan untuk memperkuat  analisis,  maka penulis  menggunakan teori

dan  pendekatan  yang  sesuai  dengan  masalah  yang  ada  untuk  dijadikan  sebagai

pedoman. Pendekatan, dalam arti yang sederhana adalah suatu cara untuk melihat dan

kemudian  menjelaskan  sebuah  fenomena  tertentu.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti

menggunakan pendekatan pluralisme, teori kebijakan luar negeri, konsep diplomasi

budaya, konsep kerjasama bilateral dan konsep kudeta.

1.6.1 Pendekatan Pluralisme
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Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor

suatu negara dengan negara  lainnya. Namun, pada kenyataannya hubungan

internasional  tidak  terbatas  hanya  pada  hubungan antar  negara  saja,  tetapi

adapula  aktor-aktor  selain  Negara,  hal  ini  dikemukakan  oleh  paradigma

pluralisme. Ernst Haas, James N. Rosenau merupakan beberapa tokoh dalam

perspektif  pluralis. Dalam  konteks  ini,  paradigma  pluralisme  menyatakan

bahwa aktor-aktor dimana hubungan internasional tidak saja terdiri dari aktor

negara melainkan pula aktor non negara.

Kaum  pluralis  memandang  hubungan  internasional  tidak  hanya

terbatas pada hubungan antar  negara saja  tetapi  juga merupakan hubungan

antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai

aktor utama dan aktor tunggal14.

Empat asumsi paradigma pluralis adalah:

1. Aktor  non-negara  memiliki  peranan  penting  dalam  politik

Internasional.

Seperti  organisasi  internasional,  baik  pemerintahan  maupun  non-

pemerintah,  MNCS,  kelompok  atau  individu.  Aktor-aktor  non-negara

memiliki  peranan  dalam  hubungan  internasional  yang  tidak  dapat

diabaikan.

14 Anak  agung  Banyu  Perwita  dan  Yanyan  Mohammad  Yani,  Pengantar  Ilmu  Hubungan
Internasional (Bandung: Rosda Karya, 2005) 26
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2. Negara bukanlah unitary actor/ aktor tunggal.

Karena  aktor-aktor  lain  selain  negara  juga  memiliki  peran  yang  sama

pentingnya  dengan  negara  dan  menjadikan  Negara  bukan  satu-satunya

aktor.  Hal  ini  merupakan  kritik  terhadap  pendekatan  realisme  dimana

kaum realis  memandang  negara  adalah  aktor  tunggal  dalam hubungan

internasional.

3. Negara bukan aktor rasional. 

Dalam  kenyataannya  pembuatan  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara

merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar

aktor didalam negara serta  meluasnya pembahasan dalam agenda politik

internasional.

4. Masalah-masalah  yang  ada  tidak  lagi  terpaku  pada  power   atau

national security,

Tetapi  meluas  pada  masalah-masalah  sosial,  ekonomi  dan  lain-lain,

termasuk dalam aspek sosial budaya.

Etik yang paling baik bagi pluralisme adalah dapat menjaga diversitas

kultur  dan  keunikan  tiap-tiap  negara,  bukan  keseragaman  budaya  atau

moralitas15.  Pluralisme  mengakui  bahwa  tiap  negara  memiliki  etik  yang

15 Abubakar Eby Hara, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri:Dari Realisme 
Sampai Konstruktivisme,(Bandung: Nuansa, 2001) 204-205.
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berbeda, tapi Negara-negara itu bisa menyepakati sebuah kerangka kerjasama

dimana  mereka  saling  toleransi  satu  sama  lain  dan  tidak  memaksakan

kehendaknya  pada  negara  lain.  Dengan  kata  lain,  mereka  dapat  hidup

berdampingan dan sederajat berdasarkan prinsip kedaulatan.

Pencapaian  kepentingan  nasionalnya,  negara  memerlukan  dukungan

dari  negara  lain  sehingga  tujuan  yang  diinginkan  dapat  tercapai.  Hal  ini

berlaku  pula  pada  opini  publik,  dimana  apabila  masyarakat  suatu  Negara

memiliki pandangan yang baik tentang suatu Negara serta kebijakannya, maka

simpati tersebut akan berubah menjadi dukungan. 

Berdasarkan  pendekatan  diatas  peneliti  menggunakan  pendekatan

pluralisme  karena  pendekatan  tersebut  sesuai  dengan  bidang  yang  penulis

teliti  dimana  aktor  dalam  hubungan  internasional  tidak  hanya  negara

melainkan  juga  institusi  pendidikan  non-pemerintah  serta  individu  terlibat

dalam peluang dan tantangan suatu diplomasi kebudayaan yang dalam hal ini

adalah proses kerjasama. Selain itu isu yang diangkat adalah isu mengenai

kerjasama sosial budaya antara negara Indonesia dengan negara Mesir .

1.6.2 Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan instrument kebijakan yang dimiliki

oleh  pemerintah  suatu  negara  berdaulat  untuk  menjalin  hubungan  dengan

aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak

semua  kepentingan  suatu  negara  dapat  dicapai  didalam negeri,  karena  itu
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suatu negara harus menjalin hubungan dengan Negara atau aktor-aktor lain

dalam sistem internasional. Politik internasional atau politik dunia merupakan

hasil interaksi antara minimal dua Negara melalui politik luar negeri masing-

masing.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi Negara lain

atau  unit  politik  internasional  lainnya,  dan  dikendalikan  untuk  mencapai

tujuan  nasional  spesifik  yang  dituangkan  dalam  terminology  kepentingan

nasional16.  Sementara  kebijakan  luar  negeri  menurut  Breuning  merupakan

jalan  untuk  mengerti  perilaku  suatu  Negara  terhadap  Negara  lain  ataupun

lingkungan internasional17. Kebijakan luar negeri menekankan pada kebijakan

suatu  negara  terhadap  lingkungan  eksternalnya  dalam  rangka

memperjuangkan  atau  mempertahankan  kepentingan  nasional.  Sedangkan

politik  internasional  menggunakan  kata  kunci  interaksi  karena

mempertemukan  minimal  dua  aktor  yang  saling  berhubungan  satu  dengan

yang lain.

Menurut  Rosenau  dalam  Anak  Agung  Banyu  Perwita  dijelaskan

bahwa:

16 Anak  Agung  Banyu  Perwira  dan  Yanyan  Mohammad  Yani,  Pengantar  Ilmu  Hubungan
Internasional ( Bandung: Rosda Karya, 2005) 49-50.
17 Rizky  Perdana,  “Mendefinisikan  Kebijakan  Luar  Negeri”  Web  Unair  (19  september  2013)
internet, http://rizkaperdana-fisip 11 .web.unair.ac.id/

http://rizkaperdana-fisip/
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“ kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap
dan  aktivitasnya  untuk  mengatasi  dan  memperoleh  keuntungan  dari
lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk
memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Apabila
kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki
fenomena  yang  luas  dan  kompleks,  meliputi  kehidupan  internal  dan
kebutuhan  eksternal  termasuk  didalamnya  aspirasi,  atribut  nasional,
kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan
untuk mencpai  dan memelihara identitas  sosial,  hukum dan geografi  suatu
negara  sebagai  suatu  negara-bangsa.  Dalam  menjalankan  kebijakan  luar
negeri,  negra  seringkali  menggunakan  cara-cara  yang  sangat  berpengaruh
terhadap  objek  Negara  lain.  Salah  satunya  dengan  menjalankan  diplomasi
kebudayaan sebagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral pada level
warga Negara.”

Mengambil  keputusan untuk kebijakan luar  negeri  banyak sekali  faktor

dan pertimbangan yang difikirkan secara matang oleh Decision makers. Lebih

jelasnya, terdapat tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan

luar negeri suatu negara 18:

1. Situasi politik domestik.

Bahwa  politik  dalam  negeri  hanyalah  seperangkat  determinan

yang  bekerja  dalam  politik  luar  negeri  Negara-negara.  Walaupun

keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang

dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri

tertentu,  faktor-faktor  lain  juga  bisa  bekerja  didalamnya.  Kita  bisa

mencontohkan  kepribadian  pengambil  keputusan  atau  struktur  konsep

internasional. Faktor-faktor lain itu.

18 Raden Rikan Krisna Wangsa, “Decission Making Proses  Coplin – Model Resume” Academia
internet, 13 Oktober 2015, www.academia.edu
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2. Situasi ekonomi dan militer domestik.

Maksudnya adalah suatu Negara harus memiliki kemampuan dan

kesediaan  untuk  menciptakan  kemampuan  yang  diperlukan  untuk

menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu

mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.

3. Konteks Internasional.

Ada  tiga  elemen  penting  dalam  membahas  dampak  konteks

internasional terhadap politik luar negeri suatu Negara, yaitu: geografis,

ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap Negara terdiri atas

lokasi  yang  didudukinya,  dalam  kaitannya  dengan  Negara-negara  lain

dalam  sistem  itu;  dan  juga  hubungan-hubungan  ekonomi  dan  politik

antara negara itu dengan Negara-negara lain.

Setiap negara yang memiliki kepentingan nasional harus memiliki tujuan

yang jelas maka pemerintah harus menyesuaikan setiap strategi secara hati-

hati  dalam  mengambil  langkah-langkah  yang  diambil,  negara  harus

mengontrol dan mengendalikan setiap hasil yang terbentuk dari kebijakan itu

dengan kata lain harus ada penyesuaian dalam interaksinya.

Ketika  kebijakan luar  negeri  ini  digunakan untuk mengetahui  perilaku,

maka  disinilah  dapat  dikatakan  kebijakan  luar  negeri  sebagai  subjek
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pembelajaran.  Bahwasanya  kebijakan  luar  negeri  ini  mempunyai  bentuk-

bentuk yang dapat dibuktikan secara empiris, sehinggga ketika kebijakan luar

negeri ini mempunyai pola-pola yang tetap maka kebijakan luar negeri dapat

dijadikan  sebuah  disiplin  ilmu  tersendiri.  Dengan  kata  lain  kebijakan  luar

negeri dapat digunakan sebagai subject of study.

Kebijakan  luar  negeri  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  suatu  Negara

memang  bertujuan  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  masyarakat  yang

diperintahnya meskipun kepentingan nasional  suatu bangsa pada waktu itu

ditentukan  oleh  siapa  yang  berkuasa  pada  waktu  itu.  Untuk  memenuhi

kepentingan  nasionalnya  itu,  Negara  maupun  aktor  dari  Negara  tersebut

melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral,

trilateral, regional dan multilateral.

1.6.3 Konsep Diplomasi Budaya

Konsep diplomasi budaya berasal dari dua kata yakni diplomasi dan budaya.

Diplomasi  merupakan  instrumen  yang  digunakan  dalam  hubungan  internasional

untuk mencapai kepentingan nasional. Secara konvensional, diplomasi adalah usaha

suatu  bangsa  untuk  memperjuangkan  kepentingan  nasionalnya  dalam  masyarakat

internasional.  Dalam  hal  ini  diplomasi  diartikan  bukan  hanya  perundingan,  tapi

semua upaya  hubungan luar  negeri  karena  diplomasi  pada  hakikatnya  merupakan

praktek  komunikasi  antar  Negara  dalam  merundingkan  berbagai  kepentingan
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permasalahan, baik itu yang sifatnya dua negara (bilateral) maupun banyak negara

(multilateral).

Diplomasi  budaya  merupakan  bagian  dari  diplomasi  public  dengan

mengandalkan kekuatan kerjasama ekonomi dan kebudayaan, sebagai lawan dari kata

Hard  Power yang  mendasarkan  pada  kekuatan  militer19.  Kebudayaan  dapat

dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk  mempererat  hubungan  internasional.  Itulah

sebabnya  sejak  dahulu  suatu  kebudayaan  diperkenalkan  para  diplomat  kepada

masyarakat  internasional  untuk  mempengaruhi  atau  memperbaiki  sikap  dan

pandangan  mereka  terhadap  negaranya.  Indonesia  dan  mesir  adalah  bagian  dari

Negara yang memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi.

Tulus Warsito dan Kartika Wahyuni dalam bukunya yang berjudul diplomasi

kebudayaan : Konsep dan relevansi bagi Negara berkembang : Studi Kasus Indonesia

mendefinisikan  diplomasi  kebudayaan  sebagai  suatu  usaha  suatu  negara  untuk

memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara

mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian. Ataupun secara

makro  sesuai  dengan  cirri  khas  yang  utama misalnya  propaganda  dan lain-lain20.

Tujuan  utama  dari  diplomasi  kebudayaan  adalah  untuk  mempengaruhi  pendapat

umum (masyarakat Negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar

negeri tertentu21.

19 Mohammad Shoelhi, Diplomasi: Praktik Diplomasi Internasional, (Bandung: 
Sembiosa Rekatama Media, 2011) 84

20 Tulus Warsito dan Kartika Wahyuni, Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi bagi Negara
Berkembang : Studi Kasus Indonesia ( Yogyakarta: Ombk, 2007) 4
21 Ibid.,
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Menurut  S.L,  Roy ada  istilah  yang lebih  baku dari  diplomasi  kebudayaan

yakni  diplomacy  by  culturalperformance. Namun  khalayak  banyak  terlanjur

menekankan  istilah  yang  sederhana  yaitu  diplomasi  kebudayaan,  untuk  memberi

pengertian bahwa diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti

pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan

atau citra baik.

Diplomasi dengan mengatasnamakan budaya tidak selalu unsur harus dengan

budaya  kuno  atau  tradisional,  sebab  penggambaran  secara  makro  dari  diplomasi

kebudayaan  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  suatu  Negara  dalam  upaya

memperjuangkan  kepentingan  nasional  melalui  unsur  kebudayaan  termasuk

didalamnya pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer,

pendidikan, sosial budaya dan lain-lain dalam pencaturan masyarakat internasional22.

Diplomasi  kebudayaan sudah barang tentu tidak dapat  dipisahkan daripada

keseluruhan  usaha  diplomasi  yang  sedang  dijalankan  pemerintah,  yang  pada

hakekatnya bertujuan untuk memperkuat posisi nasional dan internasional negara dan

bangsa.  Pelaksanakan  diplomasi  kebudayaan  ini,  kita  mengharapkan  akan  dapat

dipupuk saling pengertian, baik antara pemerintah negara mesir dengan pemerintah

Negara republik Indonesia.  Dengan demikian kiranya dapat  diciptakan suatu  citra

yang positif  dalam proses  mempertahankan  dan meningkatkan  hubungan bilateral

antara kedua Negara tersebut.

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000 Jakarta)
4.
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Pelaksanaan diplomasi kebudayaan, diperlukan adanya aktor atau para pelaku.

Aktor dan pelaku diplomasi kebudayaan biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun

non-pemerintah,  individu maupun kolektif,  atau setiap  negara  sehingga pola  yang

terjadi berupa hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan

swasta,  swasta  dengan  swasta,  swasta  dengan  pribadi,  pribadi  dengan  pribadi,

maupun pemerintah dengan pribadi. Sedangkan tujuan dari diplomasi kebudayaan itu

sendiri  adalah  untuk  mempengaruhi  pendapat  umum  guna  mendukung  suatu

kebijaksanaan politik luar negeri tertentu.

Diplomasi  kebudayaan  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mencapai

kepentingan  bangsa  dalam  memahami,  menginformasikan,  dan  mempengaruhi

(membangun citra) bangsa lain lewat kebudayaan. Diplomasi kebudayaan tidak hanya

sekedar  bentuk-bentuk pagelaran kesenian,  tetapi  lebih daripada itu,  adalah ikatan

kebudayaan antar negara. Bahasa dan kesenian merupakan dua unsur budaya yang

amat krusial dalam diplomasi kebudayaan, karena hal tersebut menunjukan identitas

dan peradaban suatu bangsa. Diplomasi kebudayaan harus dilakukan melalui publik

sebagai  suatu  upaya  untuk  memperjuangkan  kepentingan  nasional  melalui

penyebaran informasi atau mempengaruhi pendapat umum yang dilakukan dengan

memanfaatkan sarana budaya dan komunikasi, karena upaya saling memahami dan

melakukan dialog memungkinkan terjaganya persahabatan negara sangatlah penting.

Hal  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan  kebudayaan  yang

bertujuan agar negara-negara (ataupun pihak lain yang melewati batas negara) dapat

saling mengenal dengan harapan dapat terwujudnya suasana bersahabat dan damai.
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Kegiatan komunikasi  internasional  dibidang budaya dapat  menciptakan hal  positif

termasuk pembentukan organisasi  dan  kerjasama antar  negara yang meningkatkan

ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun dampak negatifnya, hal tersebut juga dapat

menimbulkan hal-hal negatife terkait perbedaan nilai dan norma seperti ketimpangan

budaya dan melunturnya nilai-nilai  suatu  Negara  yang menjadi  objek  komunikasi

internasional negara lain23.

Diplomasi  kebudayaan  juga  dianggap  sebagai  alat  untuk

memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Tulus Warsito menyebutkan

bahwa pluralisme adalah peluang untuk tampil khas, dan globalisme adalah

peluang lain  untuk tampil  khas  yang lain  lagi24.  Ketika  pluralisme budaya

memberi  peluang  kepada  masyarakat  negara  berkembang  untuk  “tampil

berbeda”  maka  seharusnya  hal  tersebut  diartikan  sebagai  peluang  untuk

menggali kebudayaan “lokal” yang memang unik, yang khas, sekaligus dapat

membantu pencapaian kepentingan nasional.

23 Muhammad  Shoelhi,  Diplomasi  :  Praktik  Komunikasi  Internasional,  (  Bandung  :  Simbiosa
Rekatama Media, 2011), 11-12.
24 Tulus Warsito dan Kartika Wahyuni, Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi bagi Negara
Berkembang : Studi Kasus Indonesia, (Yogyakarta : Ombak, 2007) 45
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Berikut  ini  adalah  tabel  yang  menggambarkan  hubungan  dan  keterkaitan

antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan. Tabelnya Seperti

berikut:

Tabel 1.1

SITUASI BENTUK TUJUAN SARANA

DAMAI

- Eksibisi
- Kompetisi
- Pertukaran misi
- Negosiasi
- Konferensi

- Pengakuan
- Hegemoni
- Persahabatan
- Penyesuaian

- Pariwisata
- Olah raga
- Pendidikan
- Perdagangan
- Kesenian

KRISIS

- Propaganda
- Pertukaran misi
- Negosiasi

- Persuasi
- Penyesuaian
- Pengakuan
- Ancaman

- Politik
- Media massa
- Diplomatik
- Misi tingkat tinggi
- Opini publik

KONFLIK

- Teror
- Penetrasi
- Pertukaran misi
- Boikot
- Negosiasi

- Ancaman
- Subversi
- Persuasi
- Pengakuan

- Opini publik
- Perdagangan
- Para militer
- Forum resmi
- Pihak ketiga

PERANG

- Kompetisi
- Teror
- Penetrasi
- Propaganda
- Embargo
- Boikot
- Blokade

- Dominasi
- Hegemoni
- Ancaman
- Subversi
- Pengakuan
- Penaklukan

- Militer
- Para militer
- Penyelundupan
- Opini publik
- Perdagangan
- Supply  barang

konsumtif

(termasuk senjata)

Sumber : Muhammad Shoelhi, Diplomasi : Praktik Komunikasi Internasional, ( Bandung :

Simbiosa Rekatama Media, 2011

1.6.4 Konsep Kerjasama Bilateral
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Pada dasarnya,  bilateralisme merupakan kerjasama  yang dilakukan

oleh  dua  negara  (pemerintahan)  yang   memiliki   kepentingan  dalam

peningkatan  atas  beberapa  aspek  seperti ekonomi,  politik,  sosial  dan

pertahanan.  Kelebihan  dari  kerjasama  bilateral  adalah  kerjasama  ini

cenderung mudah dilakukan  karena negara yang terlibat hanya 2 (dua) dan

aturan  tidak   begitu  kompleks.  Bagi  negara  besar,  dengan  ada  konsep

kerjasama bilateral ini dapat menekan negara dari lawan kerjasamanya untuk

mematuhi dan mengikuti aturan yang telah tersepakati.  Kemudian kalkulasi

dan pencapaian pertimbangan tidak begitu rumit. 

Kerjasama bilateral  dan  multilateral  disebabkan oleh  banyak faktor,

misalnya  faktor  geografis,  faktor  kesamaan  kepentingan  dan  kesamaan

permasalahan25.  Kedua negara menganggap bahwa melalui kerjasama dapat

meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan (win-win solution), baik

disisi  ekonomi,  ekonomi  pembangunan,  dan  lain  sebagainya.  Namun

kerjasama bilateral  memiliki  kelemahan,    yaitu  ketika ada  sekian  banyak

negara yang memiliki   kepentingan yang sama kerjasama bilateralisme tidak

akan   efektif karena tiap negara harus deal satu per satu.

Secara  konseptual,  tujuan  utama  dari  semua  hubungan kerjasama

bilateral  antarnegara  adalah  membangun  kemitraan  yang  kuat  dengan

lingkungan eksternalnya, menciptakan hubungan persahabatan. Muara utama

25 Anak Agung Banyu Perwita, Indonesia Singapura (Jurnal Nasional, 30 April 
2007)
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dari semua hubungan bilateral di atas tentunya adalah pencapaian kepentingan

nasional baik dari  sisi  ekonomi,  sosial,  dan politik keamanan. Secara lebih

spesifik,  beberapa  konsep  utama  dalam  hubungan  internasional  yang

bertujuan  untuk  meningkatkan  hubungan  bilateral  antara  dua  negara  juga

menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.

1.6.5 Konsep Kudeta

Coup  d’etat (Kudeta) adalah  metode  yang  paling  sering  berusaha

mengubah pemerintahan26.  Berdasarkan bahasa,  coup d’etat yang merupakan

bahasa  Perancis  artinya  adalah  suatu  pukulan  bagi  negara.  Coup  berarti

pukulan, d’etat berarti  negara.  Coup  d’etat atau  dalam  bahasa  Indonesia

disebut kudeta, dapat diartikan sebagai penggulingan suatu pemerintahan yang

terjadi secara tidak terduga dan illegal oleh sebuah bagian dari negara yang

merdeka, biasanya terjadi secara militer yang bertujuan untuk menggantikan

pemerintahan yang menyimpang dengan pemerintahan sipil lainnya ataupun

pemerintahan militer.

Secara  politik,  kudeta  adalah  tipe  dari  keahlian  politik,  umumnya

melibatkan kekerasan dan berbeda dengan revolusi karena tujuannya bukan

untuk mengganti bentuk pemerintahan, akan tetapi mengganti pemerintahan.

Secara taktis, kudeta biasanya melibatkan kontrol dari pihak militer  negara

26 Edward Luttwak,  Kudeta: Teori dan Praktik Penggulingan Kekuasaan  ( Yogyakarta : Pustaka
Narasi, 2015) 
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yang masih  aktif.  Kelompok yang melakukan kudeta  biasanya menangkap

atau memaksa keluar pemimpin politik dan militer, menduduki kantor-kantor

pemerintahan yang terpenting,  alat-alat  komunikasi,  dan  infrastruktur  yang

berupa fisik, seperti jalan-jalan utama dan pembangkit tenaga listrik.

Tak ada kekuasaan yang abadi di dunia ini, Selalu saja ada pihak yang

akan merebutnya27. Kudeta akan berjalan dengan sukses apabila pihak lawan

gagal untuk menghalangi usaha dari yang merebut kekuasan, memungkinkan

mereka  untuk  mengkonsolidasikan  posisinya,  pemerintahan  terguling  yang

menyerah  atau  adanya  persetujuan  dari  masyarakat  tanpa  protes  dan

mempertahankan  kekuatan  persenjataan,  dan  legitimasi.  Menurut  Edward

Luttawak  dalam  Coup  d'État:  A  Practical  Handbook,  kudeta  terdiri  dari

infiltrasi  yang  kecil  tapi  kritis  bagian  dari  aparat  negara,  yang  kemudian

biasanya melakukan penggantian pemerintahan.

Samuel P. Huntington mengidentifikasikan tiga jenis dari kudeta :

1. Breakthrough  coup  d’état :  Kudeta  ini  berupa  aksi  revolusioner  dari

angkatan bersenjata untuk menggulinggkan pemerintahan status quo dan

membuat  elit  birokrasi  yang  baru.  Umumnya  dipimpin  oleh  non-

commissioned  officers (NCOs)  atau  opsir  junior  juga  pernah  terjadi.

27 Nur Laeliyatul Masruroh,  Runtuhnya Sang Penguasa dari Kudeta Hingga Terbunuh ( Jakarta :
Raih Asa Sukses, 2012)
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Contohnya  adalah  China  tahun  1911,  Mesir  tahun  1952,  Yunani  tahun

1967, Libya tahun 1969, Bulgaria tahun 1944, dan Liberia tahun 1980.

2. Guardian  coup  d’état:  Tujuan  dari  kudeta  ini  adalah  memperbaiki

ketertiban umum, efisiensi, dan menghentikan korupsi. Biasanya tidak ada

perubahan  mendasar  dari  struktur  politik.  Pada  umumnya  pemimpin

kudeta  melakukan  aksinya  secara  temporer  dan  karena  dalam keadaan

terdesak. Contohnya pemerintahan sipil Perdana Menteri Pakistan Zulfikar

Ali Bhutto yang digulingkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal

Muhammad Zia-ul-Haq pada tahun 1977, yang menimbulkan kekacauan

sipil yang meluas dan kemudian perang sipil sebagai justifikasinya. Tahun

1999, Jenderal  Pervez Musharraf yang menggulingkan Perdana Menteri

Pakistan Nawaj Sharif. Negara dengan guardian coup memiliki perubahan

antara  pemerintahan  sipil  dan  pemerintahan  militer.  Contoh  negaranya

adalah  Pakistan,  Turki,  dan  Thailand.  Kudeta  tidak  berdarah  biasanya

muncul dari guardian coup d’état. 

3. Veto  coup  d’état:  Terjadi  saat  angkatan  bersenjata  memveto  partisipasi

massa dari  masyarakat  dan mobilisasi  sosial  untuk memerintah sendiri.

Pada  kasus  ini,  tentara  berkonfrontasi  dan  memberikan  tekanan  dalam

skala  besar,  cenderung  penindasan  secara  fasis  dan  melakukan

pembunuhan. Contoh utamanya adalah kudeta atas hasutan dari Amerika

http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Pervez_Musharraf
http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Zia-ul-Haq
http://en.wikipedia.org/wiki/Zulfikar_Ali_Bhutto
http://en.wikipedia.org/wiki/Zulfikar_Ali_Bhutto
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Serikat  di  Chile  tahun  1973  melawan  presiden  sosialis  terpilih  yaitu

Salvador Allende Gossens. 

Kudeta juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pimpinan militer yang

menggulingkan  pemerintahan28.  Veto  coup  d’etat atau  Guardian  coup

d’etat dipimpin oleh puncak komando militer (biasanya Jenderal). Dalam

Breakthrough coup d’etat biasanya dipimpin  oleh  opsir  junior  (kolonel

atau di bawahnya), atau bahkan sersan, dan biasanya opsir senior angkatan

bersenjata juga diganti. 

Kudeta  tidak  berdarah  terjadi  saat  ancaman kekerasan cukup untuk

memberhentikan pemerintahan incumbent tanpa adanya pertempuran, dan

tidak  adanya  eksekusi  lanjutan  bagi  faksi  yang  terguling.  Contohnya

adalah  kudeta  Pervez  Musharraf  yang  tidak  berdarah  di  Pakistan  pada

tahun 1999.  Serta  pada  tahun 2006 yaitu  kudeta  militer  Thailand oleh

Jenderal  Sonthi  Boonyaratglin yang  merebut  kekuasaan  di  Thailand

sebagai  pimpinan  dari  Council  for  Democratic  Reform  under

Constitutional Monarchy 

Sejarah  mencatat,  kebanyakan  kudeta  dilakukan  oleh  militer.

Memingat  karena  militer  lah  yang  memiliki  kekuatan  terhadap  rakyat.

28 Samuel P. Huntington,  Political  Order in Changing Societies  ( New Haven : Yale University
Press, 1968)

http://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_Democratic_Reform_under_Constitutional_Monarchy
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_Democratic_Reform_under_Constitutional_Monarchy
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonthi_Boonyaratglin
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Paling  tidak  mereka  memiliki  senjata.  Meski  tidak  selamanya  yang

melakukan kudeta adalah dari pihak militer. Salah satu contohnya, upaya

kudeta  yang  dilakukan  oleh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  terhadap

pemerintahan  Presiden  Soekarno.  PKI  bukanlah  golongan  militer,

melainkan rakyat  sipil  yang berpartai.  Namun mereka memiliki  senjata

dan pasukan tentara sendiri.

Pada  umumnya,  kudeta  dilakukan  terhadap  pemerintahan  yang

dianggap diktator dan otoriter. Kudeta bisa saja berdasarkan atas tuntutan

rakyat  banyak,  atau  tidak  berdasarkan  tuntutan  rakyat  banyak,  ataupun

hanya berdasarkan pada tuntutan suatu kelompok. Karena yang menjadi

titik  berat  istilah  kudeta  adalah  perebutan  kekuasaan  secara  paksa  dan

sepihak.

Jika  definisi  ini  dilekatkan  pada  kasus  penggulingan  Presiden

Muhammad Mursi,  maka jelas  kata  kudeta tidak salah dipakai.  Karena

yang terjadi memang penurunan Mursi secara paksa dan sepihak dari kursi

presiden.  Padahal  Mursy  mendapatkan  kursi  presiden  itu  secara

demokratis  melalui  pemilihan  umum.  Dan negara  Mesir  adalah  negara

yang memakai sistem demokrasi.
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1.7 Asumsi

Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  peneliti  mencoba

mengambil asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Masalah yang ada dalam konteks hubungan internasional tidak lagi terpaku

pada Power atau national security, tetapi meluas pada masalah ekonomi dan

sosial budaya.

2. Kegiatan komunikasi  internasional  dibidang budaya dapat  menciptakan hal

positif  termasuk pembentukan organisasi  dan  kerjasama antar  negara  yang

meningkatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya.

3. Tujuan utama dari semua hubungan kerjasama bilateral antar negara adalah

membangun  kemitraan  yang  kuat  dengan  lingkungan  eksternalnya,

menciptakan hubungan persahabatan.

4. Kudeta  merupakan  penggulingan  suatu  pemerintahan  yang  terjadi  secara

militer  bertujuan  untuk  menggantikan  pemerintahan  yang  menyimpang

dengan pemerintahan sipil lainnya ataupun pemerintahan militer.

5. Kerjasama sosial budaya Indonesia – Mesir pasca terjadinya kudeta Jenderal

Abdul  Fattah  AL-Sisi  kepada  Presiden  Muhammad  Mursi  mengalami

perubahan positif, karena terjadi peningkatan.
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1.8 Alur Pemikiran

2
Mesir Indonesia

Kerjasama Sosial Budaya:

1. Pendidikan:  Fokus  meningkatkan  sarana  dan
Fasilitas

2. Kebudayaan: Promosi seni budaya 
3. Agama:   Fokus  pada  pertukaran  Ulama,

pengembangan  riset  agama,  serta  kerjasama
pengembangan wakaf

Pemerintahan

Presiden Muhammad
Mursi (2012-2013)

Pasca Kudeta

Presiden Muhammad
Mursi (2013-2015)

Kerjasama Sosial Budaya:

1. Pendidikan: peningkatan partisipasi  setiap acara
atau program 

2. Kebudayaan: promosi seni budaya dan pariwisata
3. Agama: meluas pada isu demokrasi, radikalisme,

ekstrimisme dan terorisme.

Kerjasama Bilateral
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1.9 Metode Kualitatif

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif, dimana penelitian

kualitatif ialah penelitian yang dilakukan dan dilaksanakan dengan cara melakukan

studi atau observasi lapangan karena penelitian ini menekankan pada pengaplikasian

suatu  teori  sosial  dalam suatu  kondisi  sosial  dan  mengharapkan  akan  didapatnya

makna  dengan  penjelasan  secara  deskriptif.  oleh  karena  itu  hal-hal  yang  diteliti

dipenelitian  ini  ialah  berbagai  macam  mengenai  fenomena  yang  beredar

dimasyarakat  dimana  hal  yang  diteliti  didalamnya  ialah  berupa  perilaku,  sifat

persepsi,  motivasi  juga  tindakan.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang

bertujuan untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku,

persepsi,  motivasi  tindakan  dan  sebagainya.  Penelitian  kualitatif  menggunakan

metode berupa pengamatan dan penelaahan dokumen.

Ciri-ciri metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut

berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan

analisis  reflektif  terhadap  berbagai  dokumen  yang  ditemukan  dilapangan,  dan

membuat laporan penelitian secara mendetail29.  Metode ini  penulis  gunakan untuk

menggambarkan,  menjelaskan,  memahami,  membandingkan  serta  menganalisis

bagaimana perbandingan kerjasama sosial budaya Indonesia dengan mesir pada masa

kepemimpinan Muhammad Mursi dengan Pasca Kudeta Presiden Muhammad Mursi.

29 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung, Alfabeta, 2013) 121.
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1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  suatu  metode  dalam meneliti

kasus  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem,

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang30.  Tujuan dari

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta

hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  Tujuan  penelitian  ini  kemudian

ialah  untuk meneliti  bagaimana  kerjasama sosial  budaya Indonesia  dengan

mesir pasca kudeta Muhammad Mursi yang difokuskan pada periode 2012-

2014.  Penelitian  ini  kemudian  dijelaskan  secara  prosedural,  sistematis  dan

juga  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dilapangan.  Suatu  penelitian  dapat

berjalan  dengan  lancar  dan  baik  jika  menggunakan  metode  yang  sesuai

sehingga data yang dihasilkan data-data yang akurat.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data  kualitatif  dapat  dilakukan dalam berbagai

cara dan berbagai jenis data melalui berbagai jenis teknik observasi partisipan,

dokumentasi  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  penelitian31.

30 Moh. Natsir. Metode Penelitian, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999) 63
31 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Gaung Persada, 2009) 120.
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Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  penulis  dalam  menganalisis  skripsi

berjudul  kerjasama sosial  budaya Indonesia  -  mesir  pasca  kudeta  Presiden

Muhammad  Mursi.  Adalah  menggunakan  studi  kepustakaan  yaitu  mencari

serta mempelajari data-data dari buku, Jurnal, surat kabar dan dari dokumen

tertulis lainnya maupun data-data yang berasal dari sumber-sumber informasi

lainnya  seperti  internet  dan  wawancara  dengan  narasumber  yang  dapat

dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Teknik  pemilihan  narasumber  sendiri  menggunakan  purposive

sampling,  yaitu  dengan  menentukan  seorang  narasumber  sesuai  dengan

kapabilitas  yang  dimiliki  narasumber  tersebut  terkait  informasi  yang

dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu juga digunakan snowball sampling apabila

narasumber  tersebut  menunjuk  orang  lain  untuk  diwawancarai  yang  lebih

memahami informasi yang peneliti butuhkan, dan narasumber terus bertambah

hingga data telah menjadi jenuh. 

Adapun  narasumber  yang  akan  diwawancarai  pada  penelitian  ini

adalah:

1. Mr.  Bahaa  El  Deen  Bahgat  Ibrahim  Dessouki,  Duta  besar  mesir  untuk

Indonesia.

2. Mohammad  Hanifa,  S.IP.,  M.Si,  Direktorat  Jenderal  Asia  Pasifik  dan

Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3. Dr. Saiful Bahri, M.A, Wakil Ketua Komisi Seni Budaya Islam – Majelis

Ulama indonesia (MUI) Pusat.
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4. Prof. Dr. Sangidu M. Hum, perumus buku diktat bahasa Indonesia di Pusat

Kebudayaan Dan Informasi Indonesia (PUSKIN) Di Mesir.

5. Dr. Ajid Thohir, Ketua Jurusan Sejarah dan kebudayaan islam UIN Sunan

Gunung Djati.

Tabel 1.2

No. Lokasi Penelitian
Teknik Pengumpulan

Data

Sumber

Data/Informan

Data yang

Dikumpulkan

1.

Kedutaan Besar Mesir di

Indonesia.

Jl Tengku Umar No. 68

Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Wawancara

Mr. Bahaa El Deen

Bahgat Ibrahim

Dessouki

Kerjasama Sosial-

Budaya( Pendidikan, 

budaya dan agama) 

Indonesia – Mesir.

2.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik

dan Afrika Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia.

Jl. Taman Pejambon No. 6

Jakarta Pusat (10110.

Wawancara

Mohammad

Hanifa, S.IP.,

M.Si,

Kerjasama Sosial-

Budaya (Pendidikan, 

budaya dan agama) 

Indonesia – Mesir.

3.

Majelis Ulama Indonesia.

Jl. Proklamasi No.51 Menteng,

Jakarta Pusat.

Wawancara
Dr. Saiful Bahri,

M.A,

Kerjasama Sosial-

Budaya (Pendidikan, 

budaya dan agama)  

Indonesia-Mesir.

4.

Universitas Islam Negeri Sunan

Gunung Djati.

Jl. AH Nasution No. 105

Bandung.

Wawancara Dr. Ajid Thohir

Kerjasama Sosial-

Budaya (Pendidikan, 

budaya dan agama) 

Indonesia-Mesir.

5.

Perpustakaan Ali Alatas,

Kementerian Luar Negeri Ri.

Jl. Taman Pejambon No. 6

Jakarta Pusat (10110.

Studi Literatur
- Buku
- Dokumen

Hubungan Bilateral

Indonesia dengan

Mesir.
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1.9.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.9.3.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan sumber informasi yang relevan dan dapat

dipertanggungjawabkan,  penulis  mengadakan  penelitian  diberbagai

tempat.  Adapun  lokasi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti

rinciannya sebagai berikut:

1. Kementrian Luar Negeri Indonesia

Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat 10110.

2. Kantor Kedutaan Besar Republik Arab Mesir

Jl. Teuku Umar No 68, Menteng. Jakarta Pusat

3. Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Jl. Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat.

4. Perpustakan FISIP Universitas Katholik Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung, Jawa Barat.

5. Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri RI.

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat (10110.

6. Akses Internet.

1.9.3.2 Waktu Penelitian

http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat
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Waktu penyusunan naskah penelitian dalam bentuk skripsi ini

adalah  mulai  dari  bulan  oktober  hingga bulan  maret  2016.  Adapun

rincian kegiatan penelitiannya adalah sebagai berikut:

No

.
Kegiatan

Tahun 2015-2016

Okt Nov Des Jan Feb Mar

1 Pengajuan Judul       

2 Penyusunan Proposal       

3

Proses Pencarian Data 

Awal dan Penjajakan 

Masalah Penelitian

      

4 Analisis Data       

5
Seminar Usulan 

Penelitian
      

6
Revisi Usulan 

Penelitian
      

7
Penyusunan Akhir 

Skripsi
      

8 Seminar Draft       

9 Revisi Draft Skripsi       

10 Sidang Skripsi       

1.9.4 Instrumen Penelitian

Dalam  penelitian  ini  instrumen  utamanya  adalah  peneliti  dengan  bantuan

pihak lain. Hal ini dikarenakan karena peneliti menjadi pengumpul data, pengolah

data  dan  menjadi  penganalisis32.  Peneliti  disini  sebagai  instrumen  juga  harus

divalidasi  seberapa  jauh  peneliti  kualitatif  turun  kelapangan.  Validasi  mencakup

32 Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007)
222.
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terhadap  pemahaman  metode  penelitian  kualitatif,  penguasaan  wawasan  terhadap

bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara

akademik maupun logistiknya.

Pada  penelitian  yang  berjudul  kerjasama  sosial  budaya  Indonesia  -  mesir

pasca  kudeta  Presiden  Muhammad  Mursi,  peneliti  sendiri  berfungsi  menetapkan

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan

data,  menilai  kualitas  data,  analisis  data  dan membuat  kesimpulan atas  kerjasama

sosial budaya Indonesia - mesir pasca kudeta mursi.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis33. Data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan  data  kedalam  kategori,  menjabarkan  kedalam  unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri

maupun  orang  lain.  Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  secara  kualitatif  yakni

melalui:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan memilah data-data pokok yang

dianggap sesuai dengan fokus penelitian.

2. Display/penyajian  data,  yakni  langkah  menyajikan  data  dalam

bentuk: kata-kata, kalimat-kalimat, gambar, tabel dan diagram.

33 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta, 2012) 89.
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3. Verifikasi  data,  yaitu  data  yang  telah  terkumpul,  diuji  secara

empiris sehingga validitas, realibilitas, dan objektivitas data teruji.

Teknik analisis  data  yang penulis  gunakan adalah bersifat  kualitatif

yaitu  data  yang penulis  dapatkan  bukan  berbentuk  numeric  atau  data-data

yang berbentuk angka melalui  beberapa  faktor-faktor  yang relevan dengan

penelitian ini, yakni menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis

temukan.  Kemudian  penulis  berusaha  menyajikan  hasil  dari  penelitian

tersebut.  Analisis  penelitian  kualitatif  mampu  menjawab  permasalahan

penelitian kualitatif karena didasarkan pada tahapan-tahapan penelitian yang

tersusun  secara  sistematis  dan  runtut,  alamiah  (tanpa  memanipulasi  data),

logis, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9.6 Pengujian Keabsahan Data

Memperoleh  keabsahan  (Trustworthiness)  data  dari  penelitian,  maka

diperlukan teknik pemeriksaan terdiri dari empat kriteria, yaitu: derajat kepercayaan

(credibility),  keteralihan  (transferability),  kebergantungan  (dependability),  dan

kepastian  (confirmability)34.  Namun  yang  utama  adalah  pengujian  pengujian

kredibilitas data yang dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. kegiatan memberchek.

Dilakukan agar informasi yang diperole h dan akan digunakan sebagai

dengan  apa  yang  diberikan  oleh  narasumber  atau  informan,  dan

34 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)324.
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melakukan  konfirmasi.  Sehingga  jika  terdapat  kekeliruan  atau

ketidakcocokan data dapat segera diperbaiki/dikoreksi.

2. menggunakan bahan referensi.

Bahan  referensi  adalah  pendukung  untuk  membuktikan  data  yang

ditemukan oleh peneliti.  Dilakukan dengan cara membuat  dokumen

autentik sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan observasi, hal

ini  dapat  dilihat  pada  lampiran  sehingga  menjadi  lebih  dapat

dipercaya.

3. diskusi dengan rekan sejawat.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan

yang  memiliki  pengetahuan  yang  sama  dengan  apa  yang  sedang

diteliti. Sehingga dapat bersama-sama melakukan review pandangan,

persepsi dan analisis yang sedang dilakukan.

1.10 Sistematika Penulisan

Penyusun membagi makalah ini kedalam lima bab yang disesuaikan dengan

penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
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BAB Ini berisi Latar Belakang Penelitian, Fokus Masalah atau Pembatasan

Masalah,  Tinjauan  Pustaka,  Perumusan  Masalah,  Tujuan  Penelitian,  Kerangka

Teoritis, Asumsi, Alur Pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - MESIR

Dalam BAB Ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara negara Indonesia

dengan mesir. Tercakup didalamnya hubungan bilateral secara umum kedua negara

serta hubungan kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, 

BAB III KERJASAMA  SOSIAL  BUDAYA  INDONESIA-MESIR  PADA

MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN MUHAMMAD MURSI

Dalam BAB Ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kerjasama Indonesia –

mesir dalam bidang sosial budaya pada masa kepemimpinan presiden Muhammad

Mursi. 

BAB IV KERJASAMA SOSIAL BUDAYA INDONESIA-MESIR  PASCA

KUDETA PRESIDEN MUHAMMAD MURSI

Dalam BAB Ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kerjasama Indonesia –

mesir  dalam  bidang  sosial  budaya  pada  masa  pasca  kepemimpinan  presiden

Muhammad Mursi. 

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran

terhadap peneliti selanjutnya dan bagi pihak-pihak terkait dengan peneliti ini.
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