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BAB II 

KEBIJAKAN INVASI MILITER INGGRIS KE MESIR TAHUN 

1956 

 Dalam bab ini akan dijelaskan sekilas tentang politik luar negeri di Inggris, 

siapa saja yang bertanggung jawab serta siapa saja pihak-pihak yang bisa terlibat 

dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya akan dijeaskan juga kebijakan 

pengerahan pasukan militer oleh Inggris dan kepada siapa wewenang tersebut 

diberikan. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana Inggris dikala pemerintahan 

Perdana Menteri Anthony Eden. 

 Pembahasan selanjutnya adalah mengenai invasi Inggris ke Mesir tahun 

1956 yang akan dijelaskan dari awal hingga akhirnya kemudian invasi militer 

tersebut gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai kondisi politik dalam negeri Inggris, kondisi ekonomi dan militer serta 

konteks internasional sebagai indikator pembanding yang juga mempengaruhi 

gagalnya invasi tersebut. Di bagian akhir akan dipaparkan analisis mengenai 

mengapa meskipun hal-hal seperti kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi 

dan militer serta konteks internasional bertentangan dengan keputusan invasi 

militer tersebut Inggris masih tetap saja menjalankan invasi militernya ke Mesir. 

A. Politik Luar Negeri Inggris 

 Inggris merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah 

pantai barat Benua Eropa. Beribukota di London, Inggris adalah salah satu 
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negara di dunia dengan kekuatan yang besar dan merupakan anggota 

permanen dalam Dewan Keamanan PBB. Inggris juga merupakan salah 

satu anggota pendiri dari organisasi-organisasi internasional seperti G7, 

G8, G20, NATO, WTO dan Persemakmuran Negara-Negara, yang 

merupakan warisan Kerajaan Inggris. 

  Inggris adalah negara dengan sistem monarki konstitusional. 

Kepala negara Inggris adalah seorang Raja atau Ratu. Saat ini posisi 

tersebut diduduki oleh Ratu Elizabeth II. Sebagai Kepala Negara, Ratu 

Elizabeth II harus bersikap netral dalam hal politik dan tidak dapat 

memilih ataupun dipilih dalam pemilihan umum. Meski demikian, Kepala 

Negara masih memiliki tugas formal yang penting dalam kaitannya dengan  

pemerintah Inggris. Tugas tersebut diantaranya, membuka setiap sesi baru 

parlemen, memberikan Persetujuan Kerajaan kepada undang-undang baru 

dan menyetujui Perintah dan Proklamasi melalui Dewan Penasihat. Kepala 

Negara juga memiliki hubungan khusus dengan Perdana Menteri dimana, 

Kepala Negara memiliki hak untuk menunjuk Perdana Menteri dan 

menggelar pertemuan secara berkala. Dalam pertemuan tersebut, Kepala 

Negara bisa menyampaikan pendapatnya mengenai masalah yang ada 

dalam pemerintah. 

  Kepala pemerintahan di Inggris dipegang oleh Perdana Menteri. 

Lembaga utama dalam pemerintahan Inggris adalah lembaga legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Kedaulatan negara berada di Parlemen, yang 

terdiri dari Ratu serta anggota House of Commons dan House of Lords 
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yang telah terpilih. Semua kekuasaan politik berada di tangan Perdana 

Menteri serta kabinet dan Kepala Negara harus bertindak berdasarkan 

saran yang diberikan oleh kedua pihak tersebut. Anggota kabinet dipilih 

oleh Perdana Menteri dari anggota partai politik yang dipimpinnya. 

Perdana Menteri harus mendapatkan dukungan kabinet secara keseluruhan 

untuk menjalankan kekuasaannya. Kabinet merencakan dan 

mempresentasikan dihadapan Parlemen semua rancangan undang-undang 

yang telah disusun. Meskipun kabinet mengontrol proses pembuatan 

hukum, kabinet juga harus tunduk kepada parlemen. Kabinet harus mampu 

menjelaskan dan mempertahankan kebijakannya dalam debat dan 

kelanjutan jabatannya bergantung kepada dukungan yang diberikan oleh 

House of Commons. 

  Anggota House of Commons dipilih untuk masa jabatan 

maksimal lima tahun. Selama lima tahun tersebut Perdana Menteri 

miliki hak untuk meminta Kepala Negara untuk membubarkan 

parlemen dan mengadakan pemilihan umum. Namun, Undang-Undang 

Parlemen tahun 2011 tentang Masa Jabatan Tetap Anggota Parlemen 

mengamanatkan bahwa masa jabatan anggota parlemen adalah lima 

tahun dan melarang pemilihan umum sebelum masa jabatan berakhir 

kecuali dengan alasan (1) jika mosi untuk melakukan pemilihan umum 

lebih awal disepakati oleh keseluruhan atau setidaknya dua pertiga dari 

anggota House of Commons atau (2) jika mosi tidak percaya disahkan 
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dan tidak ada pemerintah alternatif yang diajukan oleh House of 

Commons dalam waktu 14 hari.  

  Inggris memiliki sistem dua partai dalam Parlemen yang sudah ada 

semenjak akhir abad ke 17. Partai yang paling dominan adalah Partai 

Konservatif dan Partai Buruh namun, beberapa partai kecil seperti Partai 

Demokrat Liberal dan Partai Kemerdekaan Inggris telah memperoleh kursi 

di parlemen sejak tahun 1970an. 

  Konstitusi yang dimiliki Inggris tidak dikodifikasikan dan hanya 

sebagian saja yang bersifat tertulis. Sumber dasar dari konstitusi Inggris 

adalah undang-undang parlemen dan Uni Eropa, Konvensi Eropa tentang 

Hak Asasi Manusia serta keputusan pengadilan hukum. 

  Hubungan luar negeri dan diplomatik di Inggris dijalankan oleh 

Kantor Hubungan Luar Negeri dan Persemakmuran yang dikepalai oleh 

Menteri Luar Negeri. Perdana Menteri dan berbagai lembaga lain juga 

turut terlibat dan berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. 

  Kantor Hubungan Luar Negeri dan Persemakmuran bertanggung 

jawab untuk: 

1. menjaga keamanan nasional Inggris dengan melawan terorisme dan 

proliferasi senjata dan bekerja untuk mengurangi konflik, 

2. mewujudkan kemakmuran Inggris dengan meningkatkan ekspor 

dan investasi, membuka pasar, memastikan akses ke sumber daya 

dan mempromosikan pertumbuhan global yang berkelanjutan, 
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3. mendukung warga negara Inggris di seluruh dunia melalui layanan 

konsuler yang modern dan efisien. 

Secara umum sudah terlihat bahwa tanggung jawab untuk 

kelangsungan hubungan luar negeri berada di tangan Menteri Luar Negeri 

dengan persetujuan dari Kabinet. Dukungan yang paling penting dan 

dibutuhkan oleh Menteri Luar Negeri saat hendak menjalin hubungan luar 

negeri adalah dukungan dari Perdana Menteri. Kerja sama antar kedua 

belah pihak sangat penting bagi keberhasilan hubungan diplomatik 

(Steiner, 1987). Beberapa Menteri Luar Negeri terkadang mengambil 

peran sekunder dibawah Perdana Menteri seperti yang dilakukan Clement 

Atlee dan Ernest Bevin; ada juga yang menjalin kemitraan meskipun 

terkadang tidak mudah seperti halnya Winston Churchill dan Antony 

Eden; dan ada juga situasi dimana Perdana Menteri mengambil inisiatif 

diplomatik yang bertentangan dengan atau tanpa sepengetahuan Menteri 

Luar Negeri masing-masing (Steiner, 1987). 

Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, menteri-menteri, 

para pejabat dan pihak-pihak lain dengan keahlian relevan yang 

dibutuhkan dan sesuai dengan topik kebijakan yang ada dapat turut serta 

membantu perumusan kebijakan. Karena pemerintah Inggris secara 

bersamaan menjalankan berbagai kebijakan luar negeri, kombinasi aktor, 

institusi dan tekanan eksternal yang terlibat dalam proses perumusan 

kebijakan bervariasi tergantung pada masalah yang sedang dihadapi 

(Williams, 2004). 
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Dalam hal pengerahan pasukan militer Inggris ke luar negeri, hal 

tersebut merupakan hak prerogatif kerajaan yang dimiliki oleh Perdana 

Menteri. Hak prerogratif kerajaan dapat didefinisikan sebagai otoritas 

kerajaan yang dapat dijalankan sendiri oleh kerajaan ataupun oleh menteri-

menterinya (Dicey, 1959). Dalam hal deklarasi perang atau komitmen 

pasukan Inggris untuk aksi militer, konvensi konstitusional mensyaratkan 

bahwa otorisasi diberikan kepada Perdana Menteri atas nama Kerajaan 

(Mills, 2018). Keputusan pengerahan pasukan militer diambil di dalam 

Kabinet dengan saran antara dari lain, Dewan Keamanan Nasional dan 

Kepala Staf Pertahanan. Parlemen tidak memiliki peran yang ditetapkan 

secara hukum dan Pemerintah tidak memiliki kewajiban sehubungan 

dengan tindakannya termasuk memberi informasi kepada Parlemen (Mills, 

2018). Namun, dalam praktiknya, Pemerintah berturut-turut telah 

berkonsultasi dan memberi tahu Parlemen tentang keputusan penggunaan 

kekuatan militer meskipun ada sedikit perdebatan akan bagaimana hal 

tersebut dicapai (Mills, 2018). Pemerintah juga tidak memiliki kewajiban 

konstitusional untuk mematuhi hasil pemungutan suara Parlemen atas aksi 

militer, meskipun dalam kenyataanya akan sulit secara politis untuk 

melakukan aksi militer tanpa dukungan dari Parlemen (Mills, 2018). 

 Namun demikian, sejak tahun 2003, setelah keputusan untuk 

mengizinkan Parlemen melakukan pemungutan suara tentang aksi militer 

di Irak dilaksanakan, mulai muncul tekanan untuk mengubah situasi ini. 

Pada tahun 2008, Pemerintah Partai Buruh mengajukan resolusi bahwa 
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Parlemen harus diberi hak untuk menyetujui pengiriman angkatan 

bersenjata ke luar negeri namun hingga Pemerintah Partai Buruh selesai 

menjabat pada tahun 2010, resolusi tersebut belum dilaksanakan. Pada 

tahun 2011, pemerintah memunculkan wacana untuk mengajukan proposal 

legislatif bahwa Parlemen akan diberikan kesempatan untuk mendebat 

keputusan pemerintah mengirim pasukan militer ke luar negeri. Namun 

pada akhir masa jabatan parlemen tahun 2010-2015, tidak ada proposal 

legislatif yang diajukan oleh pemerintah dan pada bulan April 2016, 

pemerintah membatalkan rencana pembuatan undang-undang tersebut. 

Hingga saat ini Parlemen masih belum memiliki peran yang legal dalam 

pengiriman pasukan militer Inggris ke luar negeri dan hak tersebut masih 

ada di tangan Perdana Menteri. 

B. Inggris dibawah Pemerintahan Anthony Eden 

 Anthony Eden menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan 

Winston Churchill pada tahun 1955 hingga tahun 1957. Eden 

mengundurkan diri pada tahun 1957 dikarenakan kesehatannya yang 

memburuk. Eden terpilih menjadi anggota parlemen ketika usianya masih 

muda dan kemudian dikenal sebagai seorang diplomat yang handal. 

 Anthony Eden terpilih sebagai anggota parlemen saat berusia 26 

tahun pada tahun 1923. Sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri, karir 

politik Eden antara lain adalah Wakil Menteri Luar Negeri (1931-1934), 

Menteri Luar Negeri (1935-1938),  Menteri Luar Negeri (1951-1955) dan 

Wakil Perdana Menteri Inggris (1951-1955). Eden pernah mengundurkan 
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diri sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1938 dikarenakan dirinya 

tidak setuju dengan kebijakan Perdana Menteri Neville Chamberlain untuk 

melakukan diplomasi dengan Italia yang saat itu dipimpin oleh Mussolini. 

Eden kemudian kembali ke pemerintahan ketika Perang Dunia II dimulai 

dengan menjabat sebagai Menteri Negara dalam urusan dengan negara-

negara Dominion (Kanada, Australia, New Zealand, Afrika Selatan, 

Newfoundland dan Irlandia). Ketika Winston Churchill kemudian 

menggantikan Chamberlain sebagai Perdana Menteri (1940), Churchill 

menunjuk Eden untuk menjabat sebagai Menteri Negara dalam urusan 

peperangan. 

 Ketika Perang Dunia II berakhir dan Partai Buruh memenangkan 

pemilihan umum, Eden berada di kubu oposisi dan menjabat sebagai 

Wakil Ketua Partai Konservatif. Eden kemudian kembali menjabat sebagai 

Menteri Luar Negeri pada tahun 1951 ketika Partai Konservatif kembali 

memimpin Inggris hingga dirinya akhirnya diangkat sebagai Perdana 

Menteri pada tahun 1955 menggantikan Winston Churchill. 

 Saat menjabat menjadi Perdana Menteri, Eden langsung 

mengadakan pemilihan umum yang hasilnya kemudian adalah 

meningkatnya kursi mayoritas untuk Partai Konservatif di parlemen. 

Sebagai Perdana Menteri, Eden menyerahkan hal-hal yang dimana dirinya 

tidak terlalu memiliki pengalaman seperti urusan ekonomi dan domestik 

kepada wakilnya Rab Butler, dan lebih memilih untuk fokus kepada 

hubungan luar negeri. Perang Dingin sedang dalam masa puncaknya saat 
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itu dan mempertahankan status dan kekuatan negara di mata internasional 

dianggap sebagai prioritas dibandingkan dengan fokus kepada aspek 

ekonomi. 

 Kegagalannya dalam menangani krisis Suez kemudian disebut-

sebut sebagai salah satu alasan mengapa Eden akhirnya mengundurkan diri 

di tahun 1957. Setelah Mesir menasionalisasi Terusan Suez pada tahun 

1956, Eden yang takut pasokan minyak bumi ke Eropa akan terhenti 

kemudian memutuskan untuk berkolusi dengan Perancis dan Israel untuk 

mengambil kembali Terusan Suez dengan jalan invasi militer. Ketika 

kemudian kebijakannya ini tidak berjalan sesuai rencana, Inggris pun 

mendapatkan banyak kecaman dari dunia internasional. Disamping itu 

Inggris juga mendapat ancaman ekonomi dari Amerika Serikat yang saat 

itu tidak mendukung invasi Inggris ke Mesir hingga akhirnya Inggris 

terpaksa mundur dan menghentikan invasi militernya. 

C. Invasi Militer Inggris ke Mesir tahun 1956 

 Pada bulan Juli tahun 1956, Gamal Abdel Nasser mengumumkan 

nasionalisasi Suez Canal Company sekaligus Terusan Suez oleh Mesir 

sebagai respon terhadap ditariknya bantuan keuangan oleh Amerika 

Serikat dan Inggris untuk proyek Bendungan Aswan di Mesir. Amerika 

Serikat dan Inggris menarik bantuan keuangan tersebut sebagai respon 

terhadap semakin dekatnya hubungan Mesir dengan Uni Soviet dan 

Cekoslovakia. Nasser menganggap bahwa nasionalisasi tersebut adalah 

solusi dari masalah yang sedang dihadapinya dan pendapatan yang 
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nantinya akan didapatkan dari Suez Canal Company bisa digunakan 

sebagai sumber dana untuk melanjutkan pembangunan proyek Bendungan 

Aswan.  

 Nasionalisasi Terusan Suez ini melambangkan bebasnya Mesir dari 

pengaruh imperialis Inggris (Ashton N. , 1996). Bagi pemerintah Inggris, 

tindakan Nasser ini menggambarkan sesuatu yang lebih berbahaya. 

Pemerintah Inggris memandang Nasser sebagai ancaman bagi kepentingan 

mereka di Timur Tengah, aliran minyak ke Eropa dan kepada para 

pemimpin di negara-negara Timur Tengah yang masih pro-Barat (Suter, 

When Britain Invaded Egypt and Riled the US, 2004). Nasser yang saat itu 

disamakan dengan Hitler dan Mussolini telah mengambil alih sebuah hal 

yang sangat penting bagi Inggris dan jika tindakannya ini tidak dihentikan 

maka krisis ekonomi dan berkurangnya pengaruh politik akan mengancam 

Inggris (Ashton N. , 1996). 

 Sejak awal, semua anggota terkemuka dalam kabinet Anthony 

Eden menganggap Suez sebagai masalah dimana Inggris harus siap untuk 

berperang (Ashton N. , 1996). Nasser yang merupakan seorang nasionalis, 

menyerukan kepada dunia Arab untuk menolak pengaruh Inggris dan hal 

ini merupakan ancaman terhadap kepentingan nasional Inggris (Ashton 

N. , 1996). Perdana Menteri Anthony Eden sedang menggelar acara makan 

malam di Downing Street untuk menghormati Raja Feisal dari Irak ketika 

berita bahwa Nasser telah menasionalisasikan Terusan Suez disampaikan 

kepada beliau. Semua pejabat Irak yang hadir saat itu memiliki ketakutan 
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yang sama terhadap aksi Nasser. Perdana Menteri Irak saat itu, Nuri-es-

Said, menyarankan Inggris untuk „menindak Nasser dengan keras dan 

cepat‟ (Pearson, 2003). Pada 27 Juli 1956, Anthony Eden memutuskan 

untuk membentuk kabinet perang guna menyelesaikan masalah tersebut. 

Kabinet perang tersebut kemudian dinamai The Egypt Committee (EC) 

yang beranggotakan menteri-menteri senior di dalam kabinet Eden seperti: 

The Marquess of Salisbury, The Earl of Home, Harold Macmillan 

(Kanselir Perbendaharaan), Selwyn Lloyd (Menteri Luar Negeri) dan Sir 

Walter Monckton (Menteri Pertahanan). Yurisdiksi The Egypt Committee 

ini meliputi upaya militer serta negosiasi diplomatik (didorong oleh 

Amerika Serikat) untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

Nasionalisasi Terusan Suez (Seymour-Ure, 1984). 

 Pemerintahan Eden menganggap bahwa menjatuhkan Nasser dari 

jabatannya merupakan solusi bagi kemunduran Inggris di Timur Tengah 

karena sejak Nasser berkuasa dirinya dianggap mengurangi otoritas 

Inggris di wilayah tersebut secara terus-menerus (Shelby, 2006). Bagi 

anggota The Egypt Committee, reputasi Inggris sebagai negara dengan 

kekuatan besar terancam oleh „kekuatan negara dunia ketiga‟ terutama 

oleh Mesir dibawah Nasser (Shelby, 2006). Tidak diragukan lagi, The 

Egypt Committee pun mencari dukungan kepada Amerika Serikat untuk 

menggunakan invasi militer sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah 

tersebut (Shelby, 2006). Ketika dukungan yang diinginkan gagal 

didapatkan, The Egypt Committee kemudian mencoba untuk mengulur 
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waktu dengan cara memilih jalan damai untuk menyelesaikan konflik ini, 

namun secara bersamaan juga mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan 

untuk melakukan invasi militer ke Mesir (Shelby, 2006). Maka dari itu 

kemudian selama bulan Agustus, September dan Oktober 1956, 

pemerintah Inggris dibawah Anthony Eden menjalankan berbagai upaya 

diplomasi untuk mengatasi masalah ini. 

 Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah 

menyelenggarakan konferensi internasional dan mengajukan banding ke 

Dewan Keamanan PBB. Salah satunya adalah Konferensi London dimana 

konferensi ini bertujuan untuk mengubah kepemilikan Terusan Suez 

menjadi milik internasional, bukan hanya milik Mesir. Konferensi London 

menghasilkan The Eighteen Power Plan yang berisi kesepakatan dari 18 

negara maritim yang menghadiri konferensi bahwa Terusan Suez adalah 

organ internasional dan akan dijalankan sebagai organ internasional 

seterusnya pada masa mendatang (Shelby, 2006). Perdana Menteri 

Australia, Robert Menzies bersama lima orang lainnya kemudian 

ditugaskan untuk mengunjungi Mesir sebagai delegasi untuk 

menegosiasikan hasil dari Konferensi London ini dengan Nasser. Namun 

sayangnya upaya tersebut gagal dikarenakan Nasser menolak kesepakatan 

akhir dari Konferensi London ini. 

 Karena tujuan dari Konferensi London gagal dicapai maka untuk 

membantu Inggris menyelesaikan masalah ini dengan cara damai, Amerika 

Serikat kemudian mengusulkan dibentuknya Suez Canal User’s 
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Association (SCUA) yang dimaksudkan sebagai badan internasional untuk 

mengelola Terusan Suez. Badan ini nantinya akan beranggotakan negara-

negara pengguna Terusan Suez dimana negara-negara tersebut akan 

bekerja sama untuk mempekerjakan pilot guna mengoperasikan Terusan 

Suez, mengelola secara teknis dan navigasi serta menarik biaya dari kapal-

kapal yang lewat (Pearson, 2003). Usulan ditujukan untuk mencegah 

adanya konflik serupa di masa mendatang karena jika SCUA berhasil 

maka Terusan Suez akan dioperasikan oleh negara-negara pengguna dan 

bukan hanya Mesir saja. Amerika Serikat ingin memperpanjang krisis ini 

agar ketegangan antar Inggris dan Mesir menurun sehingga invasi militer 

dapat dihindari (Shelby, 2006). Namun di sisi lain, Inggris berpikir bahwa 

konferensi internasional yang dilakukan akan melegitimasi opsi invasi 

militer yang sedang dipersiapkan (Shelby, 2006). Tujuan utama Inggris 

untuk melakukan diplomasi adalah bukan untuk menyelesaikan masalah 

yang ada namun juga mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk 

mendukung posisi Inggris (Ashton N. , 1996). Hasil yang didapatkan 

paling tidak adalah dukungan militer dari Amerika Serikat atau setidaknya 

dukungan moral (Shelby, 2006). 

 Karena upaya diplomasi yang memakan waktu dan tidak 

membuahkan hasil, pemerintahan Eden pun mulai mendapatkan tekanan. 

Partai Konservatif mendorong Eden untuk mengambil tindakan tegas dan 

Partai Buruh yang awalnya mendukung upaya diplomasi mulai terlihat 

tidak sabar karena upaya diplomasi yang dilakukan tidak ada yang 
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membuahkan hasil (Ashton N. , 1996). Apa yang pemerintahan Eden 

butuhkan untuk mengambil tindakan cepat saat itu adalah sebuah alasan 

yang kuat. Disinilah Pemerintah Perancis kemudian menawarkan solusi. 

Perancis saat itu khawatir tidak hanya oleh keputusan Nasser untuk 

menasionalisasikan Terusan Suez tapi juga oleh tindakan Nasser yang 

mendukung pemberontak di Aljazair untuk melawan imperialisme 

Perancis (Ashton N. , 1996). Sebuah kepentingan yang sama dimiliki oleh 

Inggris dan Perancis untuk menjatuhkan Nasser dari jabatannya (Ashton 

N. , 1996). Pemerintah Perancis kemudian juga menginformasikan bahwa 

Pemerintah Israel juga tertarik untuk melakukan hal yang sama karena 

Nasser dianggap berbahaya bagi keamanan Israel setelah pemerintahannya 

menandatangi perjanjian pembelian senjata dengan Uni Soviet. 

 Ketiga pihak kemudian bertemu secara rahasia di Sèvres, Perancis. 

Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan Protocol of Sèvres yang 

isinya adalah, Israel akan melakukan invasi militer terlebih dahulu ke 

Mesir yang kemudian hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi pemerintah 

Inggris dan Perancis mengeluarkan ultimatum untuk kedua belah pihak 

dan jika ultimatum tersebut nantinya ditolak, maka Inggris dan Perancis 

kemudian bisa melakukan invasi militer ke Mesir. 

 Pada tanggal 29 Oktober 1956, Israel memulai invasi militernya ke 

Mesir. Pasukan penerjun payung diturunkan di wilayah Semenanjung 

Sinai dan mulai memasuki wilayah Mesir. Invasi Israel ini dimaksudkan 

untuk terlihat membahayakan bagi operasional Terusan Suez. Itulah alasan 
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yang dipercaya Eden sehingga Inggris perlu mengeluarkan ultimatum dan 

mengintervensi invasi militer tersebut untuk mengehentikan invasi dan 

mengembalikan perdamaian (Lahav, 2015). Eden bertekad untuk 

menunjukkan pada dunia bahwa intervensi Inggris dan Perancis dimotivasi 

oleh keinginan untuk menegakkan hukum internasional (Lahav, 2015). 

Sementara itu, peran Inggris dan Mesir adalah untuk mem-veto resolusi 

anti-Israel di PBB dan mengeluarkan ultimatum mereka kepada kedua 

belah pihak yakni Israel dan Mesir (Ashton N. , 1996). Pada tanggal 5 

November 1956, pasukan Inggris dan Perancis pun memulai invasinya ke 

Mesir. 

 Presiden Eisenhower yang tidak tahu soal rencana invasi militer ini 

pun merasa geram dan dikhianati oleh sekutunya sendiri karena sejak awal 

Amerika Serikat tidak ada niatan untuk mendukung invasi militer ke 

Mesir. Amerika Serikat melalui PBB segera memerintahkan Israel, Inggris 

dan Perancis untuk segera menghentikan invasi militernya ke Mesir. 

Ketika perintahnya ditolak, Eisenhower memberikan tekanan dan ancaman 

untuk menjual poundsterling Inggris milik Amerika Serikat yang bisa 

menyebabkan nilai mata uang tersebut turun (Suter, When Britain Invaded 

Egypt and Riled the US, 2004). Amerika Serikat juga memanfaatkan 

ekonomi Inggris yang rapuh dengan melarang IMF untuk memberikan 

pinjaman dana kepada Inggris jika Inggris tidak menghentikan invasinya. 

Dikarenakan terlihatnya kemungkinan akan terjadi krisis ekonomi, maka 

pada tanggal 7 November 1956, Eden menyerah dan mematuhi perintah 
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Amerika Serikat dan menghentikan invasi militer Inggris ke Mesir. Reaksi 

dari Amerika Serikat ini mengejutkan Eden dan mengecewakan 

harapannya (Lahav, 2015). Eden sudah meyakinkan dirinya bahwa 

Amerika Serikat, walaupun tidak begitu senang, akan mengikuti tindakan 

Inggris (Lahav, 2015). Karena selama ini Inggris adalah sekutu yang loyal, 

ditengah Perang Dingin yang sedang berlangsung dan Amerika Serikat 

yang sudah menyadari dekatnya hubungan Nasser dan Uni Soviet 

sehingga Nasser merupakan ancaman terhadap tatanan dunia (Lahav, 

2015). Pada tanggal 23 Desember 1956, pasukan Inggris dan Perancis 

meninggalkan wilayah Mesir. Pada tanggal 9 Januari 1957, Anthony Eden 

mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris dan kemudian 

digantikan oleh Harold Macmillan. 

D. Kondisi Politik Dalam Negeri 

 Ketika Israel kemudian memulai invasi militernya ke Mesir sesuai 

dengan kesepakatan dalam Protocol of Sevres, pemerintah Inggris dan 

Perancis kemudian mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah kedua 

negara untuk menarik mundur pasukannya menjauhi wilayah Terusan 

Suez. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada, disini pemerintah 

Inggris dan Perancis akan bertindak sebagai penengah antar kedua belah 

pihak sebelum akhirnya ikut serta dalam meluncurkan invasi militer sesuai 

dengan waktu yang sudah disepakati. 

 Keputusan pemerintah Inggris ini mendapatkan perlawanan yang 

kuat dari kubu oposisi di parlemen. Ketika pemerintah Inggris 
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mempresentasikan keputusannya untuk mengeluarkan ultimatum kepada 

Israel dan Mesir sesuai dengan kesepakatan di Protocol of Sevres, pada 

tanggal 30 Oktober 1956 kepada House of Commons, kelompok oposisi 

kemudian mempertanyakan keputusan tersebut. Hugh Gaitskell, ketua 

kubu oposisi, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan sebuah 

kebodohan dan konsekuensinya harus ditanggung dan disesali selama 

bertahun-tahun kedepan. Kritik Gaistkell ini didasarkan pada alasan bahwa 

Inggris dan Perancis harusnya tidak bertindak secara independen ketika 

masalah Israel dan Mesir sedang dirujuk kepada Dewan Keamanan PBB, 

tidak ada kebenaran hukum bagi pemerintah Inggris untuk melakukan hal 

tersebut dan tidak ada konsultasi yang cukup dengan Amerika Serikat dan 

negara-negara Persemakmuran (Mahmood, 1962). Gaitskell kemudian 

mengajukan pemungutan suara atas keputuan pemerintah tersebut. Hasil 

dari pemungutan suara ini, meskipun dimenangkan oleh pemerintah 

dengan 270-218 suara, menunjukkan bahwa pemerintah Inggris 

meluncurkan invasi militernya berlawanan dengan keinginan kubu oposisi 

dan tanpa dukungan penuh dari parlemen (Mahmood, 1962). 

 Keputusan invasi militer tersebut merupakan keputusan eksekutif 

yang dibuat tanpa persetujuan, baik formal dan informal, dari parlemen 

(Epstein, 1964). Perdebatan di parlemen semakin memanas ketika pada 

hari berikutnya, pasukan Inggris dan Perancis mulai menjatuhkan bom ke 

lapangan udara militer Mesir. Gaitskell yang mengetahui bahwa resolusi 

Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan konflik antara Israel dan 
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Mesir telah di veto oleh pemerintah Inggris dan Perancis, menyatakan 

bahwa invasi militer ini merupakan alasan pemerintah Inggris untuk 

merebut kembali Terusan Suez. Dalam pidatonya pada hari itu, Gaitskell 

mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini telah mengabaikan tiga 

prinsip yang telah mengatur kebijakan luar negeri Inggris selama sepuluh 

tahun terakhir, yaitu solidaritas dengan negara-negara Persemakmuran, 

aliansi Anglo-Amerika dan kepatuhan kepada piagam PBB. Lebih lanjut, 

Gaitskell juga secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya tentang 

adanya „cerita‟ yang beredar bahwa Pemerintah Inggris dan Perancis telah 

berkolusi dengan Israel dalam invasi militer ini. Gaitskell kemudian 

melanjutkan pidatonya ini dengan menyatakan bahwa kubunya tidak akan 

mendukung keputusan pemerintah ini. Seperti yang dikutip dari pidatonya: 

“Saya harus menyatakan kepada Pemerintah dan negara bahwa kami tidak 

dapat mendukung tindakan yang telah diambil dan kami merasa terikat 

oleh konstitusi yang ada untuk menentangnya.” (Gaitskell, 1956) 

 Partai Buruh kemudian berkomitmen untuk menjalankan 

kampanye nasional melawan keputusan pemerintah (Mahmood, 1962). 

Tema dari kampanye tersebut adalah “Law, Not War”. Melalui kampanye 

ini kelompok oposisi mencoba untuk menggalang opini publik untuk 

mengurangi popularitas pemerintah. Beberapa anggota parlemen dari 

Partai Buruh juga membentuk Suez Emergency Committee yang ditujukan 

untuk menggerakan opini publik melawan kebijakan pemerintah serta 

menggelar pertemuan-pertemuan mendadak yang berhasil menarik banyak 
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peminat. Opini publik terbukti berhasil digerakkan untuk melawan 

kebijakan pemerintah karena banyaknya jumlah petisi dan telegram yang 

dikirimkan kepada Perdana Menteri Eden oleh publik terkait dengan 

kebijakan invasi militernya. Hal paling menonjol dari perlawanan oposisi 

ini adalah digelarnya demonstrasi di Trafalgar Square yang dihadiri oleh 

hampir 30.000 demonstran untuk menuntut pemerintah Inggris agar 

mengentikan invasi militernya ke Mesir. 

Selama invasi militer berlangsung, beberapa pejabat pemerintahan 

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk protes terhadap 

kebijakan invasi militer pemerintah. Seperti misalnya Anthony Nutting, 

sebagai Menteri Negara untuk urusan luar negeri dan juga Sir Edward 

Boyle sebagai Menteri Ekonomi di Kementerian Keuangan. Tak lama 

kemudian beberapa menteri di dalam kabinet Anthony Eden juga mulai 

menentang keputusan invasi militer ini. Salah satunya adalah Harold 

Macmillan, sebagai Kanselir Perbendaharaan, yang melihat adanya potensi 

krisis ekonomi di Inggris karena nilai poundsterling yang turun terus 

menerus semenjak invasi militer dilakukan. Menurut Macmillan, invasi 

militer harus dihentikan jika Inggris tidak mau menerima tekanan 

keuangan dan ekonomi dari luar negeri. Macmillan kemudian 

menyampaikan kepada kabinet bahwa dirinya tidak bias terus menjabat 

sebagai Kanselir Perbendaharaan jika invasi militer tidak kunjung 

dihentikan. Menteri-Menteri senior di kabinet Eden seperti R.A Butler dan 

Selwyn Lloyd yang awalnya setuju dengan keputusan pemerintah akhirnya 
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menyetujui pandagan Macmillan dan menyarankan agar invasi militer 

tersebut dihentikan (Pearson, 2003).  

Hal tersebut bersamaan dengan kampanye kubu oposisi yang 

berhasil menggerakkan opini publik untuk menentang kebijakan 

pemerintah serta tekanan yang datang dari luar negeri kemudian menjadi 

pertimbangan bagi Perdana Menteri Eden yang akhirnya memutuskan 

untuk menghentikan invasi Inggris ke Mesir dan menyebabkan gagalnya 

Inggris untuk mencapai tujuan awal yang ditetapkan dari invasi tersebut.   

E. Kondisi Ekonomi dan Militer 

 Ekonomi Inggris pada tahun 1950an dikategorikan sebagai 

ekonomi pasca perang, dimana didalamnya terdapat pinjaman dana pasca 

perang, penghematan pengeluaran anggaran dan standar hidup masyarakat 

yang kian meningkat (Pettinger, UK Economic History, 2016). Ekonomi 

Inggris, yang dicerminkan dari pertumbuhan GDP, mengalami 

pertumbuhan sebesar 3,8% pada tahun 1955. Selanjutnya pada tahun 1956, 

GDP Inggris adalah sebesar 114,5 milyar poundsterling pada kuartal 

pertama, 114,3 milyar poundsterling pada kuartal kedua, 114,1 milyar 

poundsterling pada kuartal ketiga, 114,6 milyar poundsterling pada kuartal 

keempat (National Statistic & Richards, Gross Domestic Product Chained 

Volume Measured, 2018). Pertumbuhan GDP tersebut menurun menjadi 

hanya 1,6% jika dibandingkan dengan tahun 1955 (National Statistic & 

Richards, Gross Domestic Product: Year on Year growth: CVM SA%, 

2018). Hal tersebut mencerminkan penurunan kondisi ekonomi Inggris 
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pada tahun 1956 sehingga menyebabkan Inggris rawan terhadap krisis 

ekonomi. 

Gambar 2.1 

Angka Pertumbuhan GDP Inggris pada tahun 1955 

 

Sumber: Office of National Statistic 

 

Gambar 2.2 

Angka Pertumbuhan GDP Inggris pada tahun 1955 

 

 

Sumber: Office of National Statistic 
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  Ciri khas lain dari ekonomi Inggris pada tahun 1950an adalah tarif 

pajak yang sangat tinggi. Perang Dunia II menciptakan iklim politik yang 

mentolelir tarif pajak penghasilan yang tinggi (Pettinger, UK post-war 

economic boom and reduction in debt, 2017). Tarif pajak penghasilan pada 

tahun 1950an di Inggris adalah sekitar 90% dari penghasilan (Pettinger, 

UK post-war economic boom and reduction in debt, 2017). 

  Inggris memiliki rasio hutang negara yang sangat tinggi pasca 

Perang Dunia II. Dilihat dari grafik dibawah ini, rasio hutang negara 

terhadap pendapatan adalah sebesar lebih dari 230% pada akhir tahun 

1940an. Pada tahun 1956, rasio hutang negara terhadap pendapatan hampir 

mencapai angka 150%. 

Gambar 2.3 

Rasio Hutang Inggris Terhadap GDP 
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Sumber: Office of National Statistic, www.economicshelp.org 

 Pada abad ke-20, industri dan perekonomian Inggris beralih dari 

yang awalnya berbasis batu bara menjadi berbasis minyak bumi. 

Pemulihan ekonomi Inggris pasca Perang Dunia II membutuhkan banyak 

sekali minyak bumi dengan harga terjangkau (Varble, The Suez Crisis 

1956, 2003). Tanpa sumber daya strategis ini, status Inggris sebagai 

negara dengan kekuatan besar mungkin akan berakhir (Varble, The Suez 

Crisis 1956, 2003). Terusan Suez merupakan hal yang vital bagi 

perekonomian Inggris karena bisa mempercepat pengiriman minyak bumi 

ke Inggris. Sumber-sumber minyak bumi yang penting bagi Inggris adalah 

negara-negara seperti Irak, Iran, Kuwait, Oman dan Uni Emirat Arab. 

Berbagai pipa jaringan dapat memindahkan minyak bumi dari negara-

negara ini untuk kemudian dibawa ke pelabuhan Mediterania dan 

kemudian dikirimkan ke Inggris (Varble, The Suez Crisis 1956, 2003). 

Namun karena rute darat seperti ini sangat rentan terhadap konflik di 

Timur Tengah, para pemimpin Inggris kemudian lebih memilih rute laut 

sebagai rute untuk trasnportasi minyak bumi. Pada tahun 1950an, dua 

pertiga dari seluruh pasokan minyak bumi Inggris yang lebih dari 20 juta 

ton pertahun menempuh rute Terusan Suez sebelum akhirnya sampai ke 

Inggris (Varble, The Suez Crisis 1956, 2003). Ketergantungan ekonomi 

Inggris pada Terusan Suez inilah yang kemudian menyebabkan Inggris 

berani untuk mengambil tindakan seperti melakukan invasi militer untuk 
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merebut kembali Terusan Suez dari Mesir dan mengamankan 

kelangsungan perekonomian di negaranya. 

Sejak invasi militer ke Mesir diluncurkan oleh pemerintah Inggris, 

nilai tukar poundsterling mengalami penurunan yang drastis dikarenakan 

Amerika Serikat menjual semua poundsterling yang dimilikinya sebagai 

bentuk protes atas kebijakan luar negeri Inggris. Hal ini memberikan 

dampak yang besar terhadap perekonomian Inggris yang saat itu sedang 

tidak stabil akibat tingginya rasio hutang luar negeri serta penurunan GDP 

dari tahun sebelumnya. Cadangan mata uang juga sudah berkurang sejak 

awal November (Varble, The Suez Crisis, 2003) dan Inggris memerlukan 

pinjaman dana ke IMF. Pinjaman tersebut tidak bisa didapatkan jika 

Inggris tidak menghentikan invasi militernya ke Mesir. Inggris kemudian 

setuju untuk menghentikan invasinya ke Mesir dikarenakan dirinya 

membutuhkan bantuan keuangan dari IMF dan kemungkinan terjadinya 

krisis ekonomi yang semakin terlihat jelas. 

Karena invasi militer ini, Inggris juga mengalami krisis minyak 

bumi dikarenakan Terusan Suez yang terpaksa ditutup akibat invasi. 

Kapal-kapal yang membawa pasokan minyak ke Inggris terpaksa harus 

melalui rute yang lebih jauh dan memakan waktu. Konsumsi kemudian 

segera melebihi pasokan dan menyebabkan dislokasi ekonomi yang 

meluas di Inggris (Varble, The Suez Crisis 1956, 2003). 

 Pasca Perang Dunia II, Inggris muncul sebagai negara dengan 

kekuatan militer yang tangguh. Namun, kekuatan ini mulai berkurang 
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selama dekade berikutnya disebabkan oleh krisis fiskal dan kelesuan 

ekonomi yang membebani berbagai bidang seperti kesiapan kekuatan 

militer, jangkuannya serta teknologi yang dimiliki (Varble, The Suez 

Crisis 1956, 2003). Pasukan Inggris mengalami keterbatasan peralatan dan 

kurangnya pelatihan militer. Kekuatan angkatan laut Inggris juga terbukti 

kurang pada tahun 1956. Inggris menerjunkan sebanyak 45.000 pasukan 

saat invasi militer ke Zona Terusan Suez di Mesir (Proctor, 2018). Inggris 

memulai persiapan pasukan militernya sejak bulan Juli 1956. Namun saat 

itu Inggris kesulitan untuk mengumpulkan jumlah pasukan yang 

diinginkan dikarenakan komitmen Perang Dingin yang mengharuskan 

Inggris menempatkan pasukan militer di Eropa, Atlantik Utara dan Korea 

(Sanders, 1989). Pada bulan Agustus, Inggris memanggil sebanyak 20.000 

pasukan cadangan untuk memenuhi jumlah tentara yang diinginkan. 

 Invasi melalui jalur laut merupakan satu-satunya rute invasi yang 

realistis bagi Inggris ke Mesir namun pada saat itu kapal-kapal pendarat 

sangat langka (Varble, The Suez Crisis 1956, 2003). Kapal-kapal inilah 

yang dapat mendorong dan melindungi pasukan Inggris ketika menyerang 

pantai-pantai yang dilindungi oleh pasukan Mesir dan sangat penting bagi 

keberhasilan invasi militer ini (Varble, The Suez Crisis 1956, 2003). 

Perancis yang saat itu juga melakukan invasi militer bersama dengan 

Inggris juga memiliki kekurangan pada kekuatan angkatan lautnya 

meskipun hal tersebut merupakan hal penting bagi keberhasilan invasi 

militer ini. Inggris juga saat itu tidak mendapatkan dukungan militer dari 
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Amerika Serikat yang merupakan negara super power pasca Perang Dunia 

II. Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Eisenhower tidak 

memiliki kepentingan langsung dengan Terusan Suez sehingga tidak bisa 

begitu saja mendukung invasi militer Inggris dan lebih memilih untuk 

menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai.  

 Berdasarkan data dari Kementeiran Pertahanan, jumlah pasukan 

militer Inggris pada tahun 1956 adalah sekitar 76 ribu personel yang 

ditempatkan di Suez, Malaya, Kenya dan Cyprus (Defense, 2011). 

Tabel 2.1 

Jumlah Personel Militer Inggris tahun 1955-1957 

 

Sumber: Ministry of Defense, DASA (Defense and Security 

Accelerator) 

F. Konteks Internasional 

 Kebijakan Inggris untuk melakukan invasi militer ke Mesir pada 

tahun 1956 tidak mendapatkan dukungan dari dunia internasional. 
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Amerika Serikat yang dari awal tidak setuju dengan digunakannya invasi 

militer sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah terus-menerus 

menekan Inggris untuk menghentikan invasinya ke Mesir. Amerika 

Serikat melalui PBB segera memerintahkan Israel, Inggris dan Perancis 

untuk segera mengentikan invasi militernya ke Mesir. Ketika perintahnya 

ditolak, Eisenhower memberikan tekanan dan ancaman untuk menjual 

poundsterling Inggris milik Amerika Serikat yang bisa menyebabkan nilai 

mata uang tersebut turun (Suter, When Britain Invaded Egypt and Riled 

the US, 2004). Amerika Serikat juga memanfaatkan ekonomi Inggris yang 

rapuh dengan melarang IMF untuk memberikan pinjaman dana kepada 

Inggris jika Inggris tidak menghentikan invasinya. Dikarenakan terlihatnya 

kemungkinan akan terjadi krisis ekonomi, maka pada tanggal 7 November 

1956, Eden menyerah dan mematuhi perintah Amerika Serikat dan 

menghentikan invasi militer Inggris ke Mesir. Reaksi dari Amerika Serikat 

ini mengejutkan Eden dan mengecewakan harapannya (Lahav, 2015). 

Eden sudah meyakinkan dirinya bahwa Amerika Serikat, walaupun tidak 

begitu senang, akan mengikuti tindakan Inggris (Lahav, 2015). Karena 

selama ini Inggris adalah sekutu yang loyal, ditengah Perang Dingin yang 

sedang berlangsung dan Amerika Serikat yang sudah menyadari dekatnya 

hubungan Nasser dan Uni Soviet sehingga Nasser merupakan ancaman 

terhadap tatanan dunia (Lahav, 2015). Inggris berharap bahwa Amerika 

Serikat tidak akan mempedulikan invasi militer ini karena Nasser juga 

bukanlah orang yang disukai di Washington (Suter, When Britain Invaded 



46 
 

Egypt and Riled the US, 2004). Pada tanggal 23 Desember 1956, pasukan 

Inggris dan Perancis meninggalkan wilayah Mesir. 

 Negara-negara Persemakmuran Inggris juga tidak ada yang 

menginginkan invasi militer sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. 

Negara-negara yang tidak terpengaruh secara langsung dengan 

nasionalisasi Terusan Suez khususnya Kanada, tidak ingin terlibat dengan 

krisis ini (Shelby, 2006). Menteri Pertahanan Kanada saat itu, Ralph 

Campney, menyatakan bahwa Krisis Suez adalah masalah bagi Eropa dan 

bukan masalah utama yang menyangkut Kanada karena Kanada tidak 

memerlukan minyak bumi dari wilayah tersebut dan tidak menggunakan 

Terusan Suez sebagai sarana transportasi sumber daya alam ke Kanada. 

Selanjutnya, pemerintah Kanada juga terus mendesak Inggris bahwa 

segala upaya yang akan digunakan untuk menyelesaikan krisis ini harus 

menghindari penggunaan kekerasan dan dilakukan melalui PBB (Eayrs, 

1957). Negara-negara yang terpengaruh secara langsung seperti Australia 

dan New Zealand juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan jalan 

damai (Shelby, 2006). 

 Jika mekanisme proses pengambilan keputusan politik luar negeri 

yang dikemukakan oleh William D. Coplin diterapkan kepada kebijakan 

invasi militer Inggris ke Mesir tahun 1956 ini, maka dapat dibuat bagan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

Bagan Teori Decision Making Process diterapkan kepada kebijakan 

invasi militer Inggris ke Mesir tahun 1956 

 

Sumber: William D. Coplin & Marsedes Marbun, Pengantar Politik 

Internasional Suatu Telaah Teoritis, Sinar Baru, Bandung, 1992 

G. Analisis 

 Pada saat invasi militernya ke Mesir tahun 1956, kebijakan tersebut 

mendapatkan perlawanan dari kubu oposisi di parlemen dan tak lama 

kemudian kabinet Perdana Menteri Eden juga memberikan perlawanannya 

atas kebijakan yang telah diambil. Kubu oposisi di parlemen berhasil 

menggerakkan opini publik untuk menentang kebijakan pemerintah dan 



48 
 

menteri-menteri dalam kabinet menyadari bahwa ada kemungkinan 

terjadinya krisis ekonomi jika invasi ini terus dilanjutkan.  

Kondisi ekonomi saat itu, Inggris masih memiliki rasio hutang 

negara terhadap pendapatan yang tinggi dimana rasio tersebut hampir 

mencapai angka 150%. Ekonomi  juga baru beralih menjadi ekonomi 

berbasis minyak bumi yang mengakibatkan Terusan Suez merupakan 

bagian yang vital dalam kelangsungan ekonomi Inggris karena dari 

sanalah alur pengiriman minyak bumi dari kawasan Timur Tengah ke 

Inggris. Menurunnya nilai poundsterling, dibutuhkannya pinjaman dana 

dari IMF serta adanya krisis minyak bumi di Inggris kemudian mendorong 

Inggris untuk akhirnya melakukan gencatan senjata karena salah satu 

syarat agar Inggris bisa mendapatkan pinjaman dana dari IMF dan 

menghindari krisis ekonomi adalah dengan melakukan hal tersebut.  

Jumlah personel militer yang ada juga tidak mencukupi jika Inggris 

ingin langsung melakukan invasi militer dalam jangka waktu beberapa hari 

setelah Terusan Suez di nasionalisasikan dikarenakan komitmen Inggris 

dalam Perang Dingin yang mengharuskan Inggris untuk menempatkan 

pasukannya di beberapa wilayah seperti di Eropa, Atlantik Utara dan 

Korea. Inggris dan Perancis yang saat itu membangun aliansi melakukan 

invasi dengan bersamaan memiliki kekurangan pada kekuatan angkatan 

lautnya padahal hal tersebut merupakan hal penting bagi keberhasilan 

invasi militer ini. Inggris saat itu mengerahkan sebanyak 45.000 pasukan 

militer dan Perancis sebanyak 34.000 pasukan. Aliansi ini terbukti kurang 
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kuat dikarenakan Inggris dan Perancis hanya bisa menduduki sebagian 

kecil wilayah Mesir yang berada di sekitar Terusan Suez tanpa berhasil 

mengambil alih Terusan Suez seperti yang direncanakan sebelumnya 

hingga akhirnya invasi tersebut harus dihentikan dikarenakan besarnya 

tekanan yang datang dari dalam dan luar negeri kepada pemerintah 

Inggris. 

 Dalam konteks internasional, Inggris tidak mendapatkan dukungan 

dan tidak membentuk aliansi dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat 

yang tidak memiliki kepentingan langsung tehadap Terusan Suez tidak 

pernah mendukung invasi militer sebagai solusi untuk menyelesaikan 

krisis yang ada dan lebih memilih diplomasi sebagai jalan untuk 

menyelesaikan masalah. Amerika Serikat kemudian juga menjual 

poundsterling miliknya sehingga menyebabkan nilai tukar mata uang 

Inggris tersebut menurun. Ditambah lagi, Amerika Serikat juga melarang 

IMF untuk memberikan pinjaman dana kepada Inggris jika Inggris tidak 

segera menarik mundur pasukannya dari Mesir. Inggris kemudian 

menuruti kemauan Amerika Serikat dikarenakan adanya kemungkinan 

krisis ekonomi yang semakin besar jika invasi terus berlanjut dan tekanan 

terus diberikan. 

Namun mengapa Inggris tetap melakukan invasi militer tersebut 

meskipun tidak didukung oleh hal-hal yang telah dijelaskan diatas hingga 

akhirnya tujuan tersebut gagal mencapai tujuan yang diinginkan? 
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 Presiden Eisenhower diketahui berkali-kali mengingatkan Inggris 

untuk menghindari dilakukannya invasi militer ke Mesir (Lahav, 2015). 

Presiden Eisenhower yang saat itu juga sedang hendak mengikuti pemilu 

presiden mendatang di Amerika Serikat untuk menjabat di periode kedua 

tidak bisa begitu saja mendukung invasi militer yang hendak dilakukan 

Inggris karena hal tersebut sama saja dengan memulai dan mendukung 

perang. Selain itu Amerika Serikat yang tidak memiliki kepentingan 

langsung dengan Terusan Suez memiliki fokus utama yaitu mencegah 

komunisme untuk menyebar luas baik di Timur Tengah maupun di 

belahan dunia lain. Itulah mengapa semenjak Nasser menasionalisasikan 

Terusan Suez, Amerika Serikat selalu menghindari wacana penggunaan 

militer dan memilih menyelesaikan masalah dengan jalan diplomasi. 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, John Foster Dulles, 

berperan besar dalam upaya-upaya diplomasi yang dilakukan, salah 

satunya adalah usulan untuk membentuk SCUA (Suez Canal User’s 

Association). 

 Ketika jumlah personel militer ternyata tidak mencukupi untuk 

melakukan invasi militer secepatnya, Inggris kemudian mengulur waktu 

dengan mengikuti semua upaya diplomasi yang ada. Jika Nasser kemudian 

menolak hasil diplomasi tersebut, Inggris mengharapkan agar dunia 

internasional mendukung kebijakan invasi militernya (Shelby, 2006). 

 Anggota Komite Mesir yang bertanggung jawab dibawah Perdana 

Menteri Eden dalam menangani krisis ini percaya bahwa meskipun 
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Amerika Serikat bersikap seolah dirinya tidak ingin terlibat dalam invasi 

militer apapun, dukungan untuk melakukan hal tersebut akan segera 

didapatkan. Mereka percaya bahwa jika Inggris mengikuti langkah 

Amerika Serikat dalam diplomasi, dan meskipun diplomasi tersebut gagal, 

Amerika Serikat akan lambat laun memiliki pemikiran yang sama dengan 

Inggris (Shelby, 2006). Harold Macmillan, salah satu anggota Komite 

Mesir mengatakan bahwa: 

“Kesimpulan umum kami menyatakan bahwa tindakan yang harus diambil 

haruslah singkat dan berhasil mencapai tujuan. Jika terdesak, tidak 

diragukan lagi bahwa kami akan mendapatkan bantuan dari Amerika 

Serikat.” (Macmillan, 1971). 

 Presiden Eisenhower dan John Foster Dulles kemudian membuat 

sebuah pernyataan yang ambigu yang oleh Eden dan rekan-rekannya 

ditafsirkan bahwa Amerika Serikat akan mendukung aksi invasi militer 

Inggris (Shelby, 2006). Dalam pertemuannya dengan pihak Inggris, Dulles 

menekankan bahwa internasionalisasi Terusan Suez sangatlah penting, 

Nasser harus „mengembalikan‟ Terusan Suez dan keputusan nasionalisasi 

tersebut tidak bisa ditoleransi. Invasi militer adalah pilihan akhir yang 

harus diambil dan jika pengerahan pasukan militer harus dilakukan akan 

lebih baik jika operasi tersebut cepat dan berhasil serta tidak menimbulkan 

dampak yang serius (Shelby, 2006). Ketika Eden menyebutkan bahwa 

rencana operasi militer sudah siap dan tersedia jika Amerika Serikat ingin 

melihatnya, Dulles merespon dengan pengungkapan informasi tersebut 
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tidak diperlukan saat ini. Kata “mengembalikan” (disgorge) menjadi titik 

penting yang membuat Eden percaya bahwa Dulles sama seriusnya dengan 

dirinya untuk menyelesaikan krisis ini (Pearson, 2003).  

 Sementara itu, Presiden Eisenhower mengatakan bahwa dirinya 

memahami betapa pentingnya Terusan Suez terhadap dunia dan 

kemungkinan bahwa pada akhirnya invasi militer mungkin diperlukan 

untuk melindungi hak internasional (Eisenhower, 2000). Eisenhower juga 

menekankan kepada Eden bahwa saat ini diplomasi adalah langkah yang 

paling bijaksana dan opini publik di Amerika Serikat dan di dunia tidak 

akan menyetujui dilakukannya invasi militer di awal-awal konflik (Boyle, 

2005).  

 Eden dan Lloyd (Menteri Luar Negeri Inggris) kemudian salah 

mengartikan pernyataan Eisenhower dan Dulles menjadi Amerika Serikat 

akan mendukung invasi militer selama upaya yang sungguh-sungguh 

sudah dilakukan untuk bernegosiasi (Shelby, 2006). Mereka kemudian 

menyampaikan kepada Kabinet bahwa Amerika Serikat tidak sepenuhnya 

menentang opsi invasi militer dan upaya yang sungguh-sungguh harus 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara diplomasi untuk 

menjaga agar Amerika Serikat terus berada di pihak Inggris (Shelby, 

2006). 

 Dengan prinsip seperti itulah kemudian Inggris berani untuk 

mengeksekusi kebijakan invasi militernya dengan harapan bahwa Amerika 

Serikat akan memberikan dukungan pada akhirnya, jika bukan dukungan 
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militer paling tidak adalah dukungan moral. Namun sayangnya, reaksi 

yang diberikan oleh Amerika Serikat justru berbeda dari apa yang 

diharapkan oleh Inggris karena Amerika Serikat ternyata mengecam 

tindakan tersebut dan memerintahkan Inggris untuk segera menghentikan 

invasi militernya. Ditambah lagi, Amerika Serikat yang tahu bahwa 

Inggris saat itu hampir menghadapi krisis ekonomi dikarenakan perang 

dan pasokan minyak yang mulai terhenti, mengancam akan menjual mata 

uang poundsterling agar nilai mata uang tersebut turun agar Inggris mau 

tidak mau harus menghentikan invasinya ke Mesir. Amerika Serikat juga 

melarang IMF untuk meminjamkan dana kepada Inggris sebagai upayanya 

untuk menekan Inggris agar menghentikan invasi militernya ke Mesir. 

Dikarenakan kemungkinan krisis ekonomi yang semakin besar, Inggris 

kemudian menyerah dan menuruti perintah Amerika Serikat untuk 

menghentikan invasinya di Mesir. 

 Pemerintah Mesir sebenarnya memiliki hak dibawah hukum 

internasional untuk menasionalisasikan Terusan Suez. Tindakan Nasser 

tersebut sebenarnya hanya usaha untuk mengambil kembali sebidang 

wilayah Mesir yang jika terus berada dibawah kendali asing akan tidak 

sesuai dengan jiwa nasionalisme yang ada di Mesir saat itu. Bagi Perdana 

Menteri Eden, aksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap semangat 

Perjanjian Inggris-Mesir tahun 1954 yang mengakhiri okupasi militer 

Inggris di Zona Terusan Suez (Sanders, 1989). Perjanjian Inggris-Mesir 

1954 merupakan penerimaan fakta bahwa dominasi Inggris atas Mesir 
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tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, tindakan Nasser untuk 

menasionalisasikan Terusan Suez hanya dalam beberapa hari setelah 

seluruh pasukan Inggris meninggalkan Zona Terusan Suez tampak 

mencurigakan dan terlihat seperti upaya untuk menggantikan dominasi 

Inggris menjadi Inggris yang akan memiliki ketergantungan kepada Mesir 

(Sanders, 1989). Situasi seperti ini tidak dapat ditoleransi oleh Perdana 

Menteri Eden yang saat itu fokus utamanya adalah mempertahankan status 

dan kekuatan Inggris di mata internasional. Hal inilah yang diharapkan 

dari invasi militer Inggris ke Mesir, yaitu kembalinya dominasi Inggris 

atas wilayah Mesir, namun sayangnya hal tersebut tidak berjalan sesuai 

rencana. 

 Pemerintah Inggris saat itu juga khawatir bahwa nasionalisasi 

Terusan Suez ini dapat mendorong suatu pola dimana seluruh aset milik 

Inggris di Timur Tengah akan semakin beresiko. Maka dari itu, unjuk 

kekuatan yang gigih mungkin diperlukan untuk memperingatkan negara-

negara dunia ketiga lainnya bahwa tindakan nasionalisasi yang serupa 

akan menemui sanksi yang berat (Sanders, 1989). 

 Selain itu, pandangan realis Antony Eden terhadap dunia juga 

berpengaruh kepada keputusan Inggris untuk melakukan invasi militer ke 

Mesir dan mengapa hal tersebut menjadi hal pertama yang muncul sebagai 

pilihan untuk bertindak atas keputusan Nasser. Keyakinan dan pandangan 

politik Anthony Eden sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang 

terjadi tahun 1930an seperti ekspansionisme Jerman dan Jepang dan agresi 



55 
 

Komunis ke Korea, dimana peristiwa-peristiwa tersebut berdampak besar 

baginya karena keterlibatan langsung dirinya ketika masih menjabat di 

Kantor Urusan Luar Negeri (Sanders, 1989). Bagi Eden, semua konflik 

internasional tersebut memperkuat keyakinannya terhadap pentingnya 

realpolitik terutama untuk menunjukkan perlunya menghadapi diktator 

dengan unjuk kekuatan dibandingkan dengan diplomasi (Sanders, 1989). 

Peristiwa internasional tadi merupakan bukti bahwa diplomasi tidak efektif 

untuk menghadapi seorang diktator. Eden juga pernah mengutarakan 

penolakannya terhadap diplomasi ketika dirinya mengundurkan diri 

sebagai Menteri Luar Negeri karena tidak setuju dengan kebijakan 

diplomasi Neville Chamberlain terhadap Mussolini.  

 Dari awal Krisis Suez pada tahun 1956, Eden sudah jelas 

mengidentifikasi Nasser sebagai sosok diktator yang sama dengan para 

diktator besar di tahun 1930an (Sanders, 1989). Itulah mengapa saat 

Nasser menasionalisasikan Terusan Suez, Eden merespon dengan 

membentuk The Egypt Committee. Mengingat tekad Eden yang menolak 

upaya diplomasi, perhitungan utama The Egypt Committe bukannya 

apakah Inggris akan melakukan invasi militer ke Mesir namun justru 

kapankah Inggris akan melakukan invasi militer ke Mesir (Sanders, 1989). 

 Invasi militer Inggris ke Mesir ini merupakan akhir dari sebuah era 

bagi Inggris karena reputasi militer Inggris di wilayah Timur Tengah 

hancur hanya dalam waktu dua minggu (Suter, When Britain Invaded 

Egypt and Riled the US, 2004). Inggris juga menarik semua pasukannya 
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dari pangkalan militernya yang ada di luar Eropa dalam waktu kurang dari 

dua dekade. Invasi ini juga merupakan akhir dari aksi militer sepihak dari 

Inggris, karena di masa depan, semua operasi militer Inggris bisa 

dilaksanakan hanya dengan dukungan dari Amerika Serikat (Suter, When 

Britain Invaded Egypt and Riled the US, 2004). 

 


