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ABSTRAK 

KESUKSESAN DIPLOMASI KOERSIF AMERIKA SERIKAT TERHADAP 

KEBIJAKAN NUKLIR IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN BARRACK 

OBAMA (2008-2015) 

Oleh: Prasetyo Pangestu Nugroho 

 Amerika Serikat telah menggunakan upaya Diplomasi Koersif sebagai politik 

luar negeri terhadap Iran semenjak revolusi Islami Iran pada tahun 1979 untuk 

mencegah Iran mendapatkan proliferasi nuklir. Joint Comprehensive Plan of Action 

yang ditandatangani oleh P5+1 dan Iran pada tahun 2015 yang menghalangi Iran 

untuk mendapatkan senjata nuklir menjadikan perjanjian ini sebagai hasil konkret 

pertama dari diplomasi koersif yang telah berjalan beberapa dekade untuk 

menghentikan proliferasi nuklir Iran. Penelitian ini akan menggunakan Analytical 

Framework: Coercive Diplomacy Success and Failure yang dikemukakan oleh 

Whytock dan Jentleson. Menggunakan teori ini peneliti melihat lebih lanjut 

bagaimana strategi diplomasi koersif Amerika Serikat dibawah presiden Barrack 

Obama dilihat dari berbagai variabel seperti Coercive Credibility, Reciprocity, dan 

Proportionality sehingga dapat mendorong Iran untuk melakukan non-proliferasi 

serta bagaimana kondisi politik dan ekonomi domestik Iran dilihat dari Regime self 

perpetuation, Economic Calculation of Costs, dan The Role of Key Political and 

other Social Actors yang menyebabkan Iran rentan terhadap dorongan dan instrumen 

diplomasi koersif.  

Kata Kunci: Diplomasi Koersif, Nuklir, Iran, Coercer State Strategy, Target State’s 

Politics and Economy 
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ABSTRACT 
 

AMERICA’S COERCIVE DIPLOMACY SUCCESS ON IRAN NUCLEAR 

PROLIFERATION POLICY DURING BARRACK OBAMA 

ADMINISTRATION (2008-2015) 

By: Prasetyo Pangestu Nugroho 

 The United States of America has used Coercive Diplomacy as the main tool 

of foreign policy against Iran since the Islamic revolution of 1979 to prevent Iran 

from getting a nuclear weapon. The Joint Comprehensive Plan of Action which was 

signed by P5+1 in 2015 effectively blocks Iran’s main pathway to nuclear bomb, as 

such this so-called Iran nuclear deal has become the first concrete results on stopping 

Iran proliferation policy for decades. This research will analyze both the strategy of 

the US and the domestic politic and economic condition of Iran using the Analytical 

Framework: Coercive Diplomacy Success and Failure proposed by Whytock and 

Jentleson. This research will first explain and describe how the US is able to make an 

effective Coercive Diplomacy strategy by determining its Coercive Credibility, 

Reciprocity, dan Proportionality. Then this research will explain the domestic politic 

and economic condition that puts Iran in disadvantage and prone to coercive 

pressures.  

Keywords: Coercive Diplomacy, Nuclear, Iran, Coercer State’s Strategy, Target 

State Domestic Politic and Economy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Upaya untuk mencapai tujuan politik luar negeri dapat dilakukan melalui 

berbagai cara atau strategi mulai dari cara yang paling ekstrim yakni perang hingga 

ke cara yang lebih damai yakni kerjasama ekonomi atau politik. Perang pada 

umumnya digunakan sebagai langkah akhir karena memakan biaya yang besar 

sementara, disisi lain kerjasama atau negosiasi baik ekonomi atau politik sangat sulit 

diterapkan di situasi krisis sehingga sangat jarang digunakan. Hal ini memaksa elit 

politik untuk menemukan strategi yang cocok digunakan didalam situasi krisis. 

Munculnya sangsi ekonomi dan ancaman penggunaan kekerasan sebagai alternatif 

strategi yang lebih murah dari perang dan cocok dalam situasi krisis membuat strategi 

ini ideal dalam situasi krisis. Strategi yang kemudian dikenal dengan Diplomasi 

Koersif ini menjadi sering digunakan negara negara dunia pertama terutama oleh 

negara seperti Amerika Serikat yang memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni 

dan kekuatan militer yang cukup kuat untuk mengancam negara lain.1 

Diplomasi koersif didefinisikan sebagai sebuah strategi politik luar negeri 

dimana suatu negara menggunakan upaya-upaya koersif tanpa penggunaan kekerasan 

                                                 
1 George dalam Mohseni, 2015, When Coercion Backfires: The Limits of Coercive Diplomacy in Iran. 

Diakses di http://www.cissm.umd.edu/sites/default/files/When%20Coercion%20Backfires%20-

%20Mohseni%20Dissertation.pdf Hlm. 22 
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atau kekuatan sepenuhnya dari suatu negara.2 Dengan kata lain strategi ini sangat 

populer karena lebih menekankan pada ancaman penggunaan kekuatan baik militer 

atau ekonomi sehingga memungkinkan negara untuk mencapai tujuan politik luar 

negeri di situasi krisis tanpa berperang. Salah satu penggunaan strategi ini adalah 

ketika Amerika Serikat ingin menghentikan kebijakan nuklir Iran. Sejak revolusi 

Islam yang terjadi di tahun 1979 Amerika Serikat mengambil posisi tidak ramah dan 

mulai mengerahkan upaya-upaya koersif ke Iran. Namun bahkan pada tahap awal, 

ambisi nuklir yang dimiliki Iran tidak memiliki tujuan yang jelas dan menjadi 

kekhawatiran dari berbagai aktor internasional terkait proliferasi nuklir. 

Kekhawatiran aktor internasional terbukti ketika Iran mengumumkan akan mengejar 

proliferasi nuklir dikarenakan India yang berhasil melalukan tes ledakan hulu 

pertamanya pada tahun 1974 memicu negara negara lain untuk mengejar teknologi 

senjata nuklir termasuk Iran yang khawatir posisi strategisnya di kawasan tersebut 

bisa terancam.3  

 Pergeseran ini menuai respon Amerika Serikat sebagai hegemon proliferasi 

nuklir seperti beberapa kasus sebelumnya yang langsung menindak tegas proliferasi 

nuklir oleh negara yang berpontesi menjadi penentang ataupun negara yang tidak 

ramah terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memiliki kekhawatiran 

tersendiri terlepas dari kepentingan nasionalnya. Jika Iran mendapatkan kekuatan 

memproduksi Nuklir dikhawatirkan apabila rezim yang berkuasa pada saat itu jatuh 

maka senjata dan kapabilitas produksi nuklir tersebut akan dengan mudah jatuh ke 

                                                 
2 Loc.cit. 
3 William Blur, A Brief History of U.S. – Iranian Nuclear Negotiations, Bulletin of the Atomic 

Sciences, edisi January/February 2009 hlm. 21  



3 

 

tangan teroris ditambah lagi apabila rezim selanjutnya memiliki politik luar negeri 

yang agresif maka tidak menutup kemungkinan Iran dapat memulai perang nuklir.4 

Iran yang memiliki senjata dan kapabilitas nuklir juga akan menjadi model bagi 

negara negara tetangga di kawasan Timur Tengah untuk mencari kapabilitas nuklir 

masing-masing dan berujung kepada kondisi regional dan internasional yang semakin 

tidak stabil. Melihat hal ini maka Amerika Serikat memiliki motivasi yang sangat 

kuat untuk melakukan intervensi dan memastikan untuk menghambat Iran dalam 

pengembangan nuklirnya sehingga tidak terjadi proliferasi nuklir.  

Hubungan Amerika Serikat dan Iran semenjak tahun 1979 ditandai dengan 

sikap permusuhan dimana setiap upaya Iran untuk mendapatkan teknologi nuklir baik 

militer ataupun sipil akan selalu dihadapkan dengan oposisi dari Amerika Serikat. 

Amerika Serikat telah berusaha untuk membatasi bantuan nuklir teknis ataupun 

komersialnya terhadap Iran untuk mencegah Iran mendapatkan kapabilitas senjata 

militer semenjak tahun 1970an.5 Washington pada masa pemerintahan presiden Ford 

berusaha untuk menyeimbangkan kekhawatiran proliferasi dengan prioritas untuk 

tetap menjaga hubungan baik dengan Iran dimana Amerika harus mengeluarkan 

kebijakan yang tidak terlalu kuat sehingga memaksa Iran untuk beralih ke negara lain 

dan pada saat bersamaan juga tidak terlalu lemah sehingga kebijakan ini tidak ditolak 

oleh kongres. Kebijakan yang dipilih oleh Kepala Bureau AS pada saat itu adalah 

untuk memberikan Amerika hak veto terhadap bagaimana Tehran akan memproses 

semua bahan nuklir yang di suplai oleh Amerika Serikat, yang memungkinkan 

                                                 
4 William Blur, A Brief History of U.S. – Iranian Nuclear Negotiations, Bulletin of the Atomic 

Sciences, edisi January/February 2009 hlm. 21 
5 William Blur, Op.cit., hlm 22 
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Amerika untuk memaksa pengolahan dan penyimpanan diluar Iran atau menetapkan 

standar terhadap pengolahan dan kemungkinan didirikannya pabrik pengolahan 

multilateral di Iran.6  

 Strategi nonproliferasi yang diprakarsai oleh administrasi Ford memunculkan 

ide dibentuknya sebuah pusat pengolahan multilateral. Amerika memandang bahwa 

hambatan untuk proliferasi nuklir yang melemah akan mengancam stabilitas 

internasional dan kemanan nasional Amerika, bahwa bahkan jika rencana ini hanya 

berfungsi untuk menunda proliferasi nuklir, strategi ini tetap sejalan dengan 

kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Amerika dapat mengurangi resiko 

munculnya negara dengan kapabilitas memproduksi plutonium secara independen 

dengan cara menekankan pendekatan kooperatif secara umum, seperti konferensi 

khusus negara pemasok nuklir untuk mengangkat kemungkinan dibangunnya reactor 

regional multinasional yang akan menyediakan jasa untuk memproses bahan nuklir 

kepada negara negara kecil.7 Namun negosiasi terkait pembangungan reactor 

multilateral terus ditolak oleh Iran. Dengan motif yang tidak dapat diprediksi, Iran 

terus menyatakan bahwa Tehran memiliki hak untuk mengembangkan teknologi 

nuklir mengingat Iran merupakan negara penandatangan Nucluear Non-proliferation 

Treaty dan kepala pengembangan juga berargumen bahwa tidak seharusnya negara 

lain memaksakan peraturan nuklir nya ke Iran. Hal ini merupakan bukti kuat bahwa 

                                                 
6 Samuel R. Gammon, State Department executive secretary, to Sidney Sober, Bureau of Near Eastern 

Affairs “Nuclear Energy Agreement for Cooperation 

with Iran,” December 11, 1974. 
7 William Blur, Op.cit. hlm. 23  
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Iran memiliki ambisi untuk mengejar proliferasi nuklir dan tidak menutup 

kemungkinan untuk menggunakannya.8  

Jack Miklos, wakil kepada misi diplomatic Amerika ke Tehran menyimpulkan 

bahwa motif Syah yang tidak sepenuhnya jelas dan tidak menutup kemungkinan 

bahwa minatnya untuk mengakuisisi teknologi nuklir dan reactor produksi plutonium 

adalah sebagain termotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kekuatanya jika 

kawasan timur tengah berubah menjadi kawasan negara nuklir. Terlepas dari niat 

pengembangan nuklir Iran, Miklos berpendapat bahwa tidak diragukan lagi Iran 

memiliki visi untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium dan fasilitas 

pengolahan bahan bakar nuklir sendiri.9 Posisi Iran yang menentang proposal 

pembangunan fasilitas pengolahan bahan bakar multinasional adalah konsekuensi 

dari keenganan Tehran untuk menyerahkan fasilitas mereka dalam pengawasan asing. 

Negosiasi yang diadakan di Wina selama September dan Oktober 1975 gagal 

menjembatani perselisihan ini, dan Iran tetap menolak desakan Amerika Serikat 

untuk membangun fasilitas multinasional dengan keterlibatan AS didalamnya.10 Iran 

menganggap tindakan Amerika Serikat melanggar kedaulatan Iran dan merupakan 

kebijakan yang sangat ketat karena akan mengikat tangan Iran selama 30 tahun, Iran 

akan menerima hanya apabila Amerika Serikat berjanji untuk menjunjung prinsip – 

prinsip NPT dan tidak meremehkan Iran. Syah tetap menuntut bahwa Iran harus 

mempunyai keputusan akhir dalam proses daur ulang tenaga nuklir. 

                                                 
8 International Atomic Energy Agency, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 

INFCIRC/140 22 April 1970 Available at: 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140.pdf  
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Karena negosiasi dengan Iran telah berjalan terlalu jauh Amerika Serikat 

dibawah administrasi Ford memutuskan untuk tidak menyerah dan terus mendorong 

kepentingannya ke Iran. Pada admisnitasi Ford AS memilih strategi baru yaitu buy-

back dimana AS akan membeli kembali limbah bahan bakar nuklir dari Iran sebagai 

pengganti pendirian fasilitas pengolahan multinasional.11 Pada bulan Mei 1976, 

kedua belah pihak berkumpul untuk merundingkan prinsip-prinsip dasar. Sesuai 

dengan kepentingan AS yang tercantum didalam draft persetujuan, rancangan yang 

ditetapkan adalah bahwa pemrosesan kembali bahan bakar bekas yang diperoleh dari 

Amerika Serikat harus harus dilakukan di fasilitas yang dapat diterima kedua belah 

pihak. Sebelum Tehran dapat mempertimbangkan pengolahan, Amerika Serikat akan 

memiliki hak untuk membeli kembali bahan bakar bekas dengan pembayaran dalam 

bentuk uang atau dalam reactor bahan bakar nuklir dengan nilai yang sama. Jika 

tidak, Iran bisa mentransfer bahan bakar bekas ke negara lain atau kelompok negara, 

selama itu digunakan untuk tujuan damai di bawah perlindungan dan pengawasan 

bersama. 12 

Namun negosiasi yang telah disetujui tersebut gagal dikarenakan jatuhnya 

rezim Syah Mohammad Reza Pahlavi pada tahun 1979 akibat revolusi islam Iran. 

Monarki semi-absolut yang berpihak terhadap Amerika Serikat digantikan oleh 

Otoritarian Islamis anti barat yang dipimpin oleh Grand Ayatollah Ruhollah 

                                                 
11 Memorandum from National Security Adviser Brent Scowcroft to the president, 

“Letter to the Shah,” February 19, 1976, Memorandum from National 

Security Adviser Brent Scowcroft to the President, “Negotiation of a Nuclear 

Agreement with Iran,” April 19, 1976 dalam Blur, William, 2009. A Brief History of U.S. – Iranian 

Nuclear Negotiations, Bulletin of the Atomic Sciences, edisi January/February 2009 
12 William Blur, Op.cit. hlm. 24 
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Khomeini.13 Kepemimpinan Iran yang baru dengan karakter anti Americanism 

disusul oleh penyerangan terhadap kedutaan besar America Serikat di Tehran dan 

penyekapan 52 diplomat Amerika Serikat selama 444 hari. Hubungan Iran dan AS 

semakin memburuk, setelah 35 tahun semenjak revolusi setiap pemerintahan AS 

mulai dari administrasi Reagan telah berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan 

Iran yang tak kunjung membuahkan hasil.14 Reagan dan Bush menggunakan 

negosiasi sebagai strategi ketika disisi lain administrasi Clinton mengeluarkan 

kebijakan dual containtment yang dirancang untuk mengisolasi Iraq dan Iran 

sekaligus dengan memblokir kedua negara tersebut dari jaringan ekonomi dan 

perdagangan global. Hal ini tentu saja meningkatkan ketengangan diantara AS dan 

Iran.15  

Meskipun Iran dan AS sempat memiliki hubungan timbal balik pada saat 

pemerintahan Bush, dimana Iran membantu AS dalam invasi ke Afghanistan pada 

tahun 2001, pandangan Amerika berubah pasca serangan teror 9/11. Elit politik 

mengkhawatirkan bahwa negara seperti Iran, Iraq, dan Syria atau Libya dapat 

menjadi sasaran teroris dan memberikan kelompok teroris akses ke senjata pemusnah 

massal yang nantinya digunakan untuk menyerang Amerika. Oleh karena hal ini, 

administrasi Bush mengadopsi kebijakan zero sum terhadap semua negara yang 

mendukung terorisme. Dikarenakan Iran memiliki sejarah mendukung kelompok 

ekstrimis islam seperti Hamas dan Hezbollah muncul desakan domestik yang 

                                                 
13 Bryan R. Gibson, 2015, The Long Road to Tehran The Iran Nuclear Deal in Perspective, LSE Ideas, 

Stategic Update 15.6. hlm. 3 
14 Loc.cit. 
15 Gregory Gause, 1994, The Illogic of Dual Containment, Foreign Affairs. Available at: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/1994-03-01/illogic-dual-containment  
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mendukung perubahan rezim di Iran dan pada tahun 2002 Presiden Bush 

mengumumkan Iran sebagai salah satu dari Axis of Evil pada pidato State of the 

Union Address, walaupun Iran tetap membantu AS di Afghanistan.16  

Ketegangan diantara kedua belah pihak tidak memungkinkan adanya 

negosiasi bilateral. Meskipun demikian, penemuan program nuklir Iran memunculkan 

prioritas diplomasi multilateral. Kemudian, negara-negara Eropa, Inggris, Perancis 

dan Jerman, mengejar 'dialog kritis' dengan Iran atas program nuklirnya. Pada bulan 

Oktober 2003, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menghentikan 

pengayaan uranium Iran, membuat Iran menandatangani Protokol Tambahan dalam 

NPT dan memungkinkan inspeksi langsung oleh IAEA.17 Meskipun kesepakatan 

telah dicapai, AS dan European Union terus mengawasi secara intensif terkait 

program nuklir Iran. Laporan IAEA pada tahun 2005 membuktikan Iran tidak 

menuruti perjanjian NPT dengan melanjutkan pengembangan dan pengayaan 

Uranium dan Plutoniumnya.18 Mendorong AS pada masa pemerintahan Barack 

Obama untuk melanjutkan upaya yang dinamakan Coercive Diplomacy ini terhadap 

Iran. 

Diplomasi koersif yang dilakukan Amerika terhadap Iran selama beberapa 

dekade terakhir memiliki tujuan dan misi yang berevolusi dari waktu ke waktu. Pada 

tahun 1980 hingga 1990 usaha koersif ini bertujuan untuk menghalangi pengaruh Iran 

terhadap kawanan timur tengah, sementara semenjak tahun 1990 usaha koersif dan 

                                                 
16 Bruce Riedel, 2013, Lessons from America’s First War with Iran, Brookings may 22. Available at: 

https://www.brookings.edu/articles/lessons-from-americas-first-war-with-iran/  
17 Bryan R. Gibson, Op.cit., 2015, hlm.5 
18 Steven R. Weisman, Nazila Fathi. Iran Reopen Nuclear Centers. New York Times Jan 11 2006. 

Diakses di http://www.nytimes.com/2006/01/11/world/middleeast/iranians-reopen-nuclear-

centers.html  
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sangsi dari Amerika dilakukan dikarenakan keterlibatan Iran dengan kelompok 

terrorist yang menjadi oposisi proses perdamaian Arab-Isral yang dimediasi oleh 

Amerika. Namun, semenjak pemerintahan Clinton pada tahun 1993 fokus dari 

diplomasi koersif Amerika adalah program nuklir Iran dimana Amerika melarang 

perdagangan bisnis atau individu dengan Iran atau embargo penuh terhadap Iran serta 

mendesak UNSC, EU, dan beberapa negara untuk membatasi perdagangan dengan 

Iran. Kemudian sangsi-sangi ini berkembang seiring program nuklir Iran yang terus 

mendapatkan perhatian internasional, menjadi Iran Sanction Act (ISA) pada 

pemerintahan Bush. Namun, program nuklir Iran tetap berjalan dan Iran berhasil 

untuk terus memajukan perkembangan teknologi nuklirnya meskipun AS 

memberlakukan upaya koersif menandakan kegagalan diplomasi koersif hingga 

administrasi Bush.19  

Disisi lain, upaya koersif yang dilakukan AS di administrasi Obama 

menghasilkan suatu perjanjian, perjanjian yang akan menghalangi perkembangan 

nuklir Iran dan lebih dari itu mengembalikan kondisi perkembangan nuklirnya. 

Sanksi ekonomi menyebabkan mata uang Iran, Rial turun 40 persen dan 

mengakibatkan krisis ekonomi di Iran, dorongan domestik dari masyarakat memaksa 

Tehran untuk setuju melakukan negosiasi. Terbukanya jalur negosiasi dimanfaatkan 

secara bijaksana oleh Obama, negosiasi di Geneva, Swiss yang dihadiri oleh P5+1 

(negara anggota security council permanen, China, Russia, Perancis, Inggris, dan 

Amerika Serikat ditambah Jerman) melahirkan Joint Plan of Action (JPOA) yang 

                                                 
19 Ebrahim Mohseni, When Coercion Backfires: The Limits of Coercive Diplomacy in Iran, 2015, 

diakses dari http://www.cissm.umd.edu/sites/default/files/When%20Coercion%20Backfires%20-

%20Mohseni%20Dissertation.pdf hlm. 152-160 
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setelah mengalami negosiasi intensif selama 20 bulan akhirnya menjadi Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani oleh Iran pada tahun 

2015. Didalam JCPOA Iran setuju untuk membatasi pengayaan plutonium nya 

menjadi 3.67% dan mengurangi stok uranium menjadi 300 kilograms dalam waktu 15 

tahun sebagai imbalan dari dicabutnya sangsi ekonomi.20  

Penandatangan JCPOA ini menjadi pertanda tercapainya tujuan diplomasi 

koersif pada masa pemerintahan Barrack Obama ini. Seperti yang dikemukakan oleh 

presiden Barrack Obama pada pidato nya di American University Washington D.C 

pada 5 Agustus 2015 bahwa sudah menjadi fokus politik luar negeri Barrack Obama 

untuk tidak membiarkan Iran mendapatkan kapasitas senjata nuklir.21 Terlebih setelah 

menandatangi JCPOA Iran berkomitmen dan mematuhi JCPOA dengan membongkar 

lebih dari 10.000 sentrifugal ditambah lagi Iran telah membuang semua material 

nuklir dari fasilitas nuklir Fordow. Iran juga memusnahkan inti reaktor dari Arak 

Heavy Water Reactor nya dan melapisinya dengan semen sehingga reaktor ini tidak 

bisa digunakan lagi untuk memproduksi plutonium.22 Sehingga menjadi menarik bagi 

peneliti untuk melihat lebih lanjut strategi diplomasi koersif pada pemerintahan 

obama dari tahun 2008 hingga 2015 dimana akhirnya membuahkan hasil JCPOA ini. 

                                                 
20 Bryan R. Gibson, Op.cit.,2015, hlm.16 
21 The White House, Remarks by the President on the Iran Nuclear Deal, diakses di 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/05/remarks-president-iran-nuclear-

deal, pada 03 April 2018.  
22 Thomas A. Shannon, Iran’s Recent Actions and Implementation of the JCPOA, diakses dari 

https://2009-2017.state.gov/p/us/rm/2016/255510.htm pada 03 April 2018. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan yang 

muncul adalah, Mengapa Diplomasi Koersif Amerika Serikat terhadap Kebijakan 

Nuklir Iran pada masa Pemerintahan Barrack Obama tahun 2008 – 2015 Sukses? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan mengenai bagaimana diplomasi koersif yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pemerintahan Barrack Obama. 

b. Untuk menjelaskan penerapan teori Analytical Framework: Coercive 

Diplomacy Success and Failure 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademik: menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

hubungan internasional mengenai strategi diplomasi khususnya diplomasi 

koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Iran berdasarkan teori 

Coercive Diplomacy Success and Failure. Selain itu, dapat memberikan 

jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. 

b. Manfaat praktis: memberikan keterampilan untuk membuat dan 

menyelesaikan penelitian serta memberikan pengetahuan bagi penulis terkait 

metodologi hubungan internasional. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 Bab dua pada penilitian ini berfungsi sebagai pedoman dari penelitian ini. 

Pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan secara rinci terkait kerangka pemikiran 

dari penelitian ini. Dalam bab ini akan dijabarkan studi terdahulu, kajian teoritis yang 

meliputi definisi teori dan operasionalisasi teori, alur pemikiran, dan hipotesis.  

Penelitian ini akan menggunakan dua studi terdahulu dari penulis yang berbeda 

sebagai acuan. Pada kajian teoritis, penulis akan menjelaskan The Theory of Coercive 

Diplomacy milik Alexander George, yang akan didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan sesuai fenomena yang diteliti penulis. Alur pemikiran 

merupakan bagan yang menjelaskan bagaimana alur logika penulis dalam penilitian 

ini dan Hipotesis merupakan dugaan awal hasil penelitian yang dilandaskan dari teori 

yang digunakan. 

2.1 Studi Terdahulu 

 Studi terdahulu pertama yang digunakan oleh penulis adalah salah satu artikel 

jurnal karya Brandon M. Boylan yang diterbitkan oleh Journal of Public and 

International Affairs yang berjudul Moving Beyond Coercive Diplomacy: A New 

Policy Approach Toward Iran’s Nuclear Ambitions. Pada intinya, tulisan ini berusaha 

menjelaskan tentang pendekatan baru yang lebih menjanjikan terhadap ambisi nuklir 

Iran. Dikarenakan Diplomasi koersif yang telah dijalankan selama beberapa dekade 

tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh Amerika Serikat. 
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 Tulisan ini menawarkan engagement policy sebagai pendekatan alternatif 

untuk Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Iran. Engagement policy dinilai 

dapat menuai hasil yang lebih positif apabila pendekatan ini diartikulasikan dengan 

precision dan substance yang tepat. Dalam tulisan ini Brandon menawarkan bahwa 

pertama Russia harus berada di posisi terdepan dalam usaha diplomatis dikarenakan 

posisi Russia secara geografis membuat Russia menjadi negara mediator yang tepat. 

Kedua, Amerika Serikat harus memperkuat promosi demokrasi nya langsung ke 

masyarakat Iran yang dimana akan mempromosikan gerakan demokratis di Iran pada 

jangka waktu lama. Dalam tulisan ini diplomasi koersif dinilai sebagai pendekatan 

yang tidak tepat untuk membuat Iran berhenti mengejar proliferasi nuklir nya. 

Dengan terbukanya Iran terhadap kerjasama dan negosiasi pada tahun 2009 artikel 

jurnal ini berupaya untuk menawarkan metode baru untuk elit politik Amerika Serikat 

dalam pendekatannya dengan program proliferasi nuklir Iran.23 

 Penelitian kedua yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah disertasi karya 

Ebrahim Mohseni yang berjudul When Coercion Backfires: The Limits of Coercive 

Diplomacy in Iran. Pada intinya tulisan ini berusaha menjelaskan limitasi dari 

diplomasi koersif dan apabila di aplikasikan pada kondisi yang tidak kondusif yaitu 

dimana kedua belah pihak tidak memiliki trust yang cukup sehingga negara target 

hanya akan terus mengejar kepentingan domestik-nya mengabaikan ancaman dari 

negara coercer maka diplomasi koersif dapat menjadi bumerang dan membuat 

resolusi damai semakin sulit untuk dicapai. 

                                                 
23 Brandon M. Boylan, Moving Beyond Coercive Diplomacy: A New Policy Approach Toward Iran’s 

Nuclear Ambitions, Journal of Public and International Affairs, 2009, hlm. 106 
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 Dalam tulisan ini dijelaskan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Iran 

hanya melakukan pendekatan diplomasi koersif dan bahwa diplomasi koersif 

Amerika Serikat terhadap Iran yang dilakukan sejak tahun 2002 melalui sanksi 

ekonomi dari Amerika Serikat dan lembaga multilateral lainnya hanya membuat Iran 

dan Amerika masuk ke model spiral dari security dilemma menandakan batas dari 

diplomasi koersif. Lebih dari itu Mohseni juga berargumentasi bahwa apabila 

diplomasi koersif ini terus dilakukan maka hanya akan membuat serantai reaksi di 

Iran yang malah pada akhirnya memperkuat determinasi Iran untuk membangun, 

memajukan, dan memperluas program nuklir nya karena pada akhirnya semua negara 

akan mengejar kepentingan domestik masing-masing dan akan melakukan self-help.24 

 Meskipun demikian, penelitian ini akan berbeda dengan tulisan di atas karena 

dalam penjelasan yang akan dibahas pada pembahasan penulis berusaha menjelaskan 

bagaimana pemerintahan Obama dapat melakukan Diplomasi Koersif yang berujung 

pada penandatanganan Joint Comprehensive Plan of Action oleh Iran pada tahun 

2014 yang menjadi sinyal bahwa diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika 

Serikat sukses. 

 

                                                 
24 Ebrahim Mohseni, When Coercion Backfires: The Limits of Coercive Diplomacy in Iran, 2015, 

diakses dari http://www.cissm.umd.edu/sites/default/files/When%20Coercion%20Backfires%20-

%20Mohseni%20Dissertation.pdf hlm. 432 
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2.2 Kajian Teoritis 

 2.2.1 The Theory of Coercive Diplomacy 

 Teori ini dikembangkan oleh Alexander George dalam bukunya yang berjudul 

The Limits of Coercive Diplomacy. Secara umum di dalam buku ini dibahas tentang 

coercive diplomacy yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan negara 

yang mana didalamnya ancaman, persuasi, bujukan positif, dan akomodasi 

terintegrasikan ke dalam suatu strategi tawar-menawar dalam krisis yang menjadi 

instrumen alternatif bagi elit politik selain perang dan strategi militer. Secara kontras, 

coercive diplomacy berbeda dengan strategi perang yang ditujukan untuk meniadakan 

kemampuan musuh untuk bersaing dalam suatu krisis, melainkan merupakan suatu 

strategi politik-diplomasi yang bertujuan untuk mempengaruhi motivasi atau struktur 

insentif pihak lawan. Strategi yang mana menggabungkan ancaman dan bila 

diperlukan melibatkan penggunaan kekerasan secara terbatas dan selektif secara 

terkendali dan rahasia dalam strategi tawar-menawar yang mencakup bujukan positif. 

Tujuannya adalah mendorong pihak lawan untuk memenuhi tuntutan atau untuk 

mencapai kompromi yang menguntungkan dengan sekaligus mencegah terjadinya 

eskalasi konflik.25 

 Coercive diplomacy juga berbeda dengan deterrence. Deterrence melibatkan 

ancaman untuk menghalangi lawan dari memulai tindakan yang tidak diinginkan, 

sementara disisi lain coercive diplomacy merupakan respon terhadap tindakan yang 

telah diambil oleh pihak tertentu. George juga membedakan coercive diplomacy 

                                                 
25 Alexander George dalam Jack S. Levy, Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of 

Alexander George, Political Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008, hlm. 539 
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dengan compellence yang didefinisikan oleh Schelling sebagai salah satu varian dari 

strategi koersif selain deterrence. George lebih menekankan bahwa coercive 

diplomacy dapat mencakup bujukan positif dan akomodasi serta ancaman koersif. 

Selain itu George juga mengemukakan bahwa coercive diplomacy sebagai strategi 

defensif dalam artian coercive diplomacy digunakan untuk menangani upaya pihak 

lawan untuk mengubah status quo, dengan cara melakukan persuasi ke pihak lawan 

untuk menghentikan upaya nya atau untuk membatalkan apa yang telah 

dilakukannya.26 

 George juga menspesifikasikan beberapa varian dari coercive diplomacy. 

Varian pertama adalah full-fledged ultimatum yang mencakup tuntutan, batas waktu 

pemenuhan, dan ancaman yang kuat serta hukuman bagi pelanggar. Apabila didalam 

suatu strategi elemen-elemen tersebut terlibat secara tersirat maka strategi tersebut 

termasuk sebagai varian kedua yaitu tacit ultimatum. Pendekatan ini biasanya 

melibatkan tuntutan yang dibuat tanpa ancaman eksplisit atau tenggang waktu, dan 

ancaman yang ditingkatkan secara bertahap. Variasi ini meningkatkan fleksibilitas 

dari strategi coercive diplomacy. Strategi coercive diplomacy sangat bergantung pada 

konteks, keefektifannya merupakan gabungan interaksi dari hubungan type of 

provocation, the magnitude and depth of the conflict of interests, actor’s images of 

the destructiveness of war, the degree of time urgency, the presence or absence of 

allies on either side, the strength and effectiveness of leadership, and the desired 

post-crisis relationship with the adversary.27 

                                                 
26 Ibid, hlm.540 
27 Loc.cit. 
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 Berdasarkan beberapa penilitian, George menyimpulkan bahwa faktor primer 

yang mempengaruhi kesuksesan coercive diplomacy adalah an asymmetry of 

motivation favoring the coercing state, a sense of time urgency on the part of the 

target, and the target’s fear of unacceptable escalation. Dan beberapa faktor 

pendukung seperti clarity of what is demanded of the adversary, the strength of the 

coercer’s motivation, and adequate domestic and international support. George juga 

menekankan pada analisis situational, dimana George mengemukakan terlebih dari 

faktor primer kita juga pada kasus-kasus tertentu dalam menilai keefektifan coercive 

diplomacy kita harus menganalisis variabel terakhir yaitu psychological variable. 

Dimana kemampuan pemimpin untuk melihat dan memahami mind-set dan domestic 

constraints lawannya.28 

 Pentingnya actor-specific behavioral models tertuang dalam variabel ini, 

dimana dijelaskan lebih lanjut bahwa psychological variable juga memerhatikan 

bagaimana seorang pemimpin menggabungkan beberapa taktik yang berbeda, dalam 

urutan tertentu apa, dan dalam jangka waktu berapa, yang mencerminkan 

keterampilan seorang pemimpin dalam berimprovisasi. Bagaimana seorang pemimpin 

menggabungkan paksaan, kompromi, dan bujukan positif, dan dalam urutan apa?. 

George juga mengemukakan bahwa hanya paksaan dan intimidasi saja tidak akan 

menjadi strategi yang efektif. Namun, George tidak mengemukakan kombinasi urutan 

mana yang paling efektif dalam semua keadaan.29 

                                                 
28 Ibid, hlm.541 
29 Loc.cit. 
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 Pentingnya tahapan dibuktikan dalam analisa George dari Presiden Kennedy’s 

Coercive Diplomacy untuk mendorong penarikan rudal Soviet dari Kuba tahun 1962. 

George berpendapat bahwa walaupun Presiden Kennedy cukup bersedia untuk 

bersikap lunak terhadap Khrushchev, namun Presiden Kennedy juga percaya bahwa 

penting untuk memulai strategi ini dengan melakukan ancaman dan paksaan pada 

awal krisis untuk menunjukkan kredibilitasnya dan mengubah imej tentang 

kelemahan apapun di mata lawan. Setelah itu Kennedy kemudian bersedia untuk 

melakukan negosiasi. Walaupun George setuju terhadap strategi damai, ia juga 

menyetujui penekanan tanpa kompromi dari Presiden Kennedy dengan paksaan dan 

ancaman pada tahap awal dari krisis. George juga menenkankan bahwa strategi 

diplomasi murni tanpa ancaman koersif akan lebih cenderung untuk terekskalasi ke 

konflik bersenjata.30 

 Secara lebih umum George berargumen bahwa membujuk seseorang untuk 

membatalkan apa yang mereka lakukan lebih sulit daripada membujuk seseorang 

untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Dikarenakan aktor akan mengevaluasi 

hasil yang mungkin didapatkan dari segi keuntungan dan kerugian dari titik acuan 

yang telah ditetapkan secara subjektif. Mereka cenderung memberikan bobot lebih 

terhadap kerugian daripada keuntungan yang sebanding (atau keuntungan yang dapat 

dicapai) dan terlibat dalam perilaku risk averting dalam memilih pilihan-pilihan yang 

terdapat keuntungan didalamnya dan perilaku risk acceptant dalam pilihan-pilihan 

yang terdapat kerugian didalamnya. Maka dari itu generalisasi ini menyediakan 

mekanisme kausal yang mendasari hypotesa bahwa ’compellence is more difficult 

                                                 
30 Ibid, hlm. 542 
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than deterrence’ dikarenakan compellence pada dasarnya berarti menerima kerugian 

dan mendorong aktor untuk risk acceptant namun disisi lain deterrence berarti tidak 

mengambil kemungkinan keuntungan yang akan mendorong aktor untuk risk 

averting.  Proposisi yang lebih umum adalah bahwa coercive diplomacy lebih 

mungkin berhasil apabila target melihat dirinya dalam domain keuntungan 

(internasional atau domestik) dan memikirkan upaya untuk meningkatkan posisinya. 

Sebaliknya coercive diplomacy akan cenderung gagal apabila target melihat dirinya 

dalam domain kerugian dan sedang mempertimbangkan bagaimana mencegah 

posisinya dari memburuk.31 

 2.2.2 Analytic Framework: Coercive Diplomacy Success and 

Failure 

 Teori yang dikemukakan oleh Alexander George kemudian di perdalam oleh 

Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock. Whytock memformulasikan dua set 

variable yaitu coercer state strategy dan target state’s domestic politics and economy 

yang merupakan kunci dari gagal atau suksesnya suatu coercive diplomacy.32 

Variable ini diformulasikan Whytock dari lima variabel kontekstual, sembilan 

kondisi, dan empat variant yang dikemukakan oleh Alexander George. 

 Secara umum, set variabel pertama yaitu coercer state strategy akan berhasil 

apabila costs dari ketidakpatuhan yang dipaksakan, dan benefits dari kepatuhan yang 

ditawarkan kepada negara target lebih besar daripada benefits dari ketidakpatuhan 

dan cost dari kepatuhan. Coercer state strategy akan dapat mencapai hal ini apabila 

                                                 
31 Loc.cit. 
32 Bruce W. Jentleson & Christopher A. Whytock, Who “Won” Libya? The Force-Diplomacy Debate 

and Its Implications for Theory and Policy, International Security, vol.30, no.3, 2005, hlm. 50 
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tiga kriteria terpenuhi yaitu: proportionality, reciprocity, dan coercive credibility. 

Secara lebih spesifik Whytock dan Jentleson menjelaskasn bahwa costs baik secara 

ekonomi ataupun politik dari ketidakpatuhan yang dapat disebabkan oleh negara 

coercer dapat mengubah struktur insentif dari rational decision maker dari negara 

target sehingga memunculkan urgensi untuk menghindari ketidakpatuhan dan disisi 

lain benefits yang dapat dimunculkan oleh negara coercer baik secara ekonomi 

ataupun politik dapat ikut berkontribusi untuk mengubah struktur insentif tersebut 

dan memunculkan urgensi kepatuhan.33 

 Set variabel kedua yaitu target politics and economy melibatkan kondisi 

politik dan ekonomi domestik negara target yang mempengaruhi kerentanan terhadap 

coercive diplomacy. Faktor relational, seperti ketidakcocokan motivasi yang 

ditekankan pada studi coercive diplomacy lainnya, mengimplikasikan bahwa target 

bukan hanya objek yang dikenakan coercive diplomacy, dan sukses atau gagalnya 

suatu coercive diplomacy bukan hanya ditentukan oleh relative distribution of power. 

Studi studi ini meninggalkan pertanyaan tentang sumber dari ketidakcocokan 

motivasi tersebut dan kemampuan negara target untuk mengimbangi power balance 

yang kurang menguntungkan. Hal ini memerlukan analisis langsung yang 

menekankan pada kekuatan ekonomi dan politik didalam negara target dan 

bagaimana mereka memepengaruhi penilaian negara tersebut terhadap costs dan 

benefits dari kepatuhan dan ketidakpatuhan.34 

                                                 
33 Loc.cit. 
34 Ibid, hlm.53 
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2.3 Definisi Konseptual 

 2.3.1 Proportionality 

Proportionality mengacu pada hubungan didalam strategi coercer antara 

ruang lingkup dan sifat dari tujuan yang ingin dicapai dan instrumen yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin banyak/tinggi tuntutan kepada target, 

semakin tinggi costs kepatuhan dan semakin tinggi pula kebutuhan negara coercer 

untuk meninggikan costs dari ketidakpatuhan dan benefits dari kepatuhan. Namun, 

secara definisi coercive diplomacy adalah strategi dengan cara terbatas. Seperti yang 

dikemukakan oleh George,35 

“coercive diplomacy may, but it is not required to, go beyond threats to the 

actual use of military force; but if force is actually used, it must be limited and fall 

short of full-scale or war” 

Cara yang terbatas secara inheren inilah yang mengharuskan tujuan yang 

ingin dicapai juga terbatas sehingga ada proportionalitas diantara tujuan dan cara. 

Adapun George mengklasifikasikan 3 tipe koersif diplomasi sesuai dengan tujuannya, 

yakni yang pertama type A yaitu diplomasi koersif yang bertujuan untuk mengubah 

kebijakan suatu negara terhadap suatu isu, type B yaitu diplomasi koersif yang 

bertujuan untuk memaksa suatu negara agar mengembalikan kondisi atau kapabilitas 

nya ke keadaan semula akibat mengejar kebijakan tertentu atau secara singkat 

memaksa negara untuk undo semua yang telah dilakukannya dalam upaya mengejar 

kebijakan tertentu, dan terakhir type C yaitu diplomasi koersif yang bertujuan untuk 

mengubah struktur pemerintahan suatu negara atau sifat rezim nya untuk 

                                                 
35 Alexander George, Op.cit.,2008, hlm. 541 
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menghentikan sifat antagonistik negara tersebut. Sumber utama dari 

ketidakseimbangan adalah tujuan yang melampaui perubahan kebijakan mejadi 

perubahan rezim. Mencapai tujuan perubahan kebijakan adalah sesuatu yang sudah 

sulit, mengubah struktur pemerintahan negara target sama sekali atau merubah rezim 

merupakan sesuatu yang sangat sulit dicapai. Namun, yang dimaksud disini bukanlah 

tujuan yang lebih terbatas berarti kemungkinan sukses akan lebih tinggi melainkan 

merupakan penting untuk memberi garis pembatas antara perubahan kebijakan dan 

perubahan rezim.36 

2.3.2 Reciprocity 

Reciprocity melibatkan pemahaman eksplisit antara kedua belah pihak akan 

hubungan diantara insentif yang diberikan oleh negara coercer dan konsesi yang 

harus diberikan oleh negara target. Hubungan ini bisa saja bertambah seiring waktu, 

namun tidak selalu harus begitu, selama negara target tidak berfikir bahwa 

keuntungan tersebut dapat dicapai tanpa harus memberikan timbal balik. Di sisi lain, 

jika negara target tidak yakin apabila negara coercer akan melakukan timbal balik, 

negara target akan mempertanyakan apakah costs dari konsesi yang diberikanya 

setimpal dengan imbalan. Keseimbangan terletak pada tidak menawarkan insentif 

terlalu sedikit pada waktu yang lama atau terlalu banyak tuntutan, ataupun 

menawarkan terlalu banyak terlalu cepat atau terlalu sedikit tuntutan.37  

                                                 
36 Bruce W. Jentleson & Christopher A. Whytock, Op.cit., 2005, hlm.52 
37 Loc.cit. 
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2.3.3 Coercive Credibility 

Coercive credibility memerlukan bahwa selain perhitungan costs dan benefit 

dari kerjasama, negara coercer juga secara konsisten menyakinkan negara target 

bahwa ketidakpatuhan memiliki konsekuensi. Kombinasi dari intimidasi yang 

dihasilkan dari coercive credibility dan jaminan yang tercipta dari hubungan timbal-

balik menciptakan komplementaritas coercive diplomacy yang seimbang. Ancaman, 

penggunaan kekerasan, dan instrumen koersif lainnya (sanksi ekonomi misalnya) 

harus cukup kredibel untuk meningkatkan costs ketidakpatuhan yang dipersepsikan 

oleh negara target.38   

2.3.4 Regime Self-perpetuation 

Regime Self-perpetuation merupakan proposisi generik yang berargumen 

bahwa pemimpin merupakan aktor yang tetap ingin berkuasa, selama masa kekuasaan 

di dalam sistem demokrasi ataupun selama yang dimungkinkan seperti di dalam 

sistem non demokrasi. Suatu rezim dalam mempertahankan kekuasaannya dapat 

melibatkan cara-cara represif terhadap perpolitikan domestik. Coercive diplomacy 

dapat berdampak lebih efektif apabila di ranah domestik suatu rezim memiliki banyak 

oposisi sebaliknya coercive diplomacy akan kurang berdampak apabila terdapat 

banyak pendukung dari suatu rezim. Costs politik domestik yang ditimbulkan oleh 

istrumen koersif akan lebih berdampak pada suatu kepemimpinan apabila dukungan 

politik terhadap rezim tersebut lemah, sebaliknya instrumen koersif yang sama akan 

                                                 
38 Ibid, hlm. 53 
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berdampak kurang efektif terhadap kepemimpinan apabila dukungan politik terhadap 

rezim tersebut kuat.39 

2.3.5 Economic Calculation of the Costs 

Konsep ini adalah Kalkulasi ekonomis dari costs yang dapat dipaksakan oleh 

kekuatan militer, sanksi ekonomi, dan instrumen koersif lainnya dan benefits yang 

dibawa oleh perdagangan dan insentif ekonomi lainnya. Hal ini sebagian merupakan 

cerminan dari kekuatan dan fleksibilitas dari ekonomi domestik negara target dan 

kapasitasnya untuk menyerap atau melawan costs yang dikenakan melalui anggaran 

domestik yang cukup, substitusi import, mitra dagang alternatif, dan cara lain untuk 

mengurangi kerentanan ekonomi. Namun, meskipun costs tersebut dihilangkan, 

mungkin masih ada opportunity cost signifikan lain dari investasi dan perdagangan 

yang dikorbankan.40 

2.3.6 The Role of Elites and Other Key Domestic Political or Social 

Actors 

Faktor ini membicarakan tentang bagaimana didalam perpolitikan domestik, 

pemimpin bahkan di sistem diktator tidak bisa sepenuhnya melindungi diri dari elit 

politik dalam pemerintah dan masyarakat mereka sendiri. Apabila kepentingan elit 

dalam negeri terancam dengan kepatuhan terhadap tuntutan negara coercer maka 

mereka akan bertindak sebagai circuit breaker dengan menghalangi tekanan eksternal 

pada rezim. Apabila kepentingan elit dalam negeri lebih sejalan dengan perubahan 

                                                 
39 Ibid, hlm. 54 
40 Ibid, hlm.55 
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kebijakan yang dituntut maka mereka akan bertindak sebagai transmission belt, 

membawa dan mentransfer tekanan koersif kepada rezim untuk dipatuhi.41  

2.4 Operasionalisasi Konsep 

 Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan teori Analytical Framework: 

Coercive Diplomacy Success and Failure sebagai teori yang dianggap tepat untuk 

menganalisa fenomena yang diteliti. Dalam menganalisis fenomena tersebut penulis 

akan mengoperasionalisasikan data yang penulis temukan terhadap indikator yang 

dikemukakan oleh teori yang telah di definisikan diatas. 

 Dimana pada konsep pertama yaitu Coercer’s State Strategy terdapat 3 

variabel yang masing masing memiliki indikator. Variabel Proportionality akan 

membantu penulis untuk menganalisa dan mengindentifikasi varian strategi diplomasi 

koersif yang digunakan oleh Amerika Serikat dengan cara melihat lebih jauh terkait 

goals dan means yang digunakan. Variabel Reciprocity akan membantu penulis untuk 

menganalisa perceived threat yang diterima oleh Iran dengan kata lain penulis akan 

menganalisa jumlah insentif atau urgensi ancaman yang diberikan oleh Amerika 

Serikat dan respon yang diberikan oleh Iran. Variabel terakhir yaitu Coercive 

Credibility akan membantu penulis untuk melihat lebih lanjut terkait kredibilitas dari 

ancaman atau usaha koersif Amerika Serikat yang diindikasikan oleh konsekuensi 

eksplisit yang diberikan atas ketidakpatuhan atau adanya jaminan goodwill atas 

kepatuhan. 

                                                 
41 Loc.cit. 
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 Selanjutnya pada konsep kedua Target State’s Domestic Politics and 

Economy terdapat 3 variabel yang masing masing memiliki indikator. Variabel 

pertama yaitu Regime Self Perpetuation akan membantu penulis untuk menjelaskan 

bagaimana kelanggengan suatu rezim yang dilihat dari keberadaan oposisi politik 

terhadap rezim dan dukungan publik domestik terhadap rezim akan mempengaruhi 

diplomasi koersif yang sedang berjalan. Variabel kedua yaitu Economic Calculation 

of the Costs akan membantu penulis menganalisa bagaimana kekuatan ekonomi 

negara target akan mempengaruhi diplomasi koersif yang sedang berjalan melalui 

keberadaan mitra dagang alternatif yang dapat membantu meringankan ancaman 

sanksi ekonomi atau beban ekonomi yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan dari 

kekuatan ekonomi & militer negara coercer. Kemudian variabel terakhir yakni The 

Role of Elite and Other Key Political and Social Actors akan membantu penulis 

melihat lebih jauh terkait peran elit sosial politik didalam domestik negara target 

melalui sejalan atau tidak sejalannya kepentingan elit politik domestik dengan 

perubahan kebijakan yang dihendaki. Penjelasan terkait bagaimana teori ini 

membantu penulis dalam menganalisa fenomena diplomasi koersif lebih singkat dan 

sistematis dapat dilihat di tabel operasionalisasi berikut. 
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Tabel 2.2 Pendekatan, Variabel, dan Indikator Analytical Framework: Coercive 

Diplomacy Success and Failure 

 

Pendekatan 

Utama 
Konsep Variabel Indikator 

Analytical 

Framework: 

Coercive 

Diplomacy 

Success and 

Failure 

Coercer’s State 

Strategy 

Proportionality Mengidentifikasikan 

dan menganalisis 

varian strategi 

diplomasi koersif yang 

digunakan dengan 

melihat keseimbangan 

antara: 

• Tujuan yang 

ingin dicapai 

• Pendekatan 

dan sifat dari 

ancaman dan 

tuntutan 

• Instrumen 

yang 

digunakan 

 

Reciprocity 

 

 

 

 

 

 

  

Menganalisa 

pemahaman eksplisit 

antara kedua belah 

pihak akan: 

• Jumlah 

Insentif dan 

Urgensi 

ancaman 

• Adanya 

tindakan 

timbal balik 

sebagai 

respon dari 

negara target 

Coercive Credibility Menganalisa 

kombinasi Cost & 

Benefit dan Ancaman: 

• Adanya 

konsekuensi 

eksplisit 

sebagai akibat 

ketidakpatuha

n 

• Adanya 

Jaminan yang 

tercipta akibat 
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hubungan 

timbal balik 

Target State’s 

Domestic Politics and 

Economy 

Regime Self 

Perpetuation 

Menganalisa 

kelanggengan suatu 

Rezim: 

• Adanya 

oposisi politik 

domestik 

terhadap 

rezim 

• Adanya 

dukungan 

politik 

domestik 

terhadap 

rezim 

Economic Calculation 

of the Costs 

Menganalisa dan 

mengindentifikasi 

costs & benefit: 

• Kekuatan 

ekonomi 

negara target 

• Adanya mitra 

dagang 

alternatif 

• Cost yang 

dapat 

ditimbulkan 

dari kekuatan 

ekonomi & 

militer negara 

coercer 

The Role of Elites and 

Other Key Political 

and Social Actors 

Menganalisa dinamika 

politik domestik 

negara target: 

• Kepentingan 

elit politik 

domestik 

sejalan/tidak 

sejalan 

dengan 

perubahan 

kebijakan  

• Peran elit 

politik 

domestik 

mendukung 

tekanan 

koersif/menol

ak tekanan 

koersif 
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2.4 Alur Pemikiran 

 Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah pertama penulis akan 

mengemukakan bagaimana ambisi Iran setelah revolusi islam untuk memiliki 

kemampuan memproduksi dan menggunakan nuklir mengakibatkan Amerika Serikat 

khawatir akan proliferasi nuklir bukan hanya di Iran namun di kawasan Timur 

Tengah yang akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk mengerahkan upaya upaya 

koersif ke Iran. Namun setelah proses diplomasi koersif selama beberapa dekade 

yakni mulai tahun 1979 tidak kunjung memberikan hasil yang substantial. Namun, 

pada tahun 2015 Iran menandatangani JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) 

atau yang lebih dikenal sebagai Iran Nuclear Deal di Vienna. Penandatanganan 

perjanjian ini merupakan hasil substansial pertama dan merupakan konsesi yang 

signifikan dari Iran terkait kebijakan nuklirnya sehingga ini memunculkan urgensi 

penelitian untuk menganalisis strategi diplomasi koersif Amerika Serikat pada masa 

pemerintahan presiden Barrack Obama yang sedang berkuasa pada masa itu. 

Selanjutnya penulis akan menggunakan kerangka teori Analytical Framework: 

Coercive Diplomacy Success and Failure milik Jentleson dan Whytock yang 

memiliki 2 Konsep yakni Coercer State Strategy dan Target State’s Domestic Politics 

and Economy yang kemudian akan menjelaskan bagaimana strategi diplomasi koersif 

Amerika Serikat dapat menghasilkan Iran Nuclear Deal. Adapun bagan dibawah 

menjelaskan alur pemikiran penulis secara lebih singkat.  
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Coercer State Strategy 

 

Target State Politics and 

Economy 

 

Kesuksesan Diplomasi 

Koersif Amerika Serikat ke 

Iran 

Variabel Dependen 

LoA: Negara 

Diplomasi Koersif Amerika 

Serikat Terhadap Iran pada 

Masa Pemerintahan Barack 

Obama 

 

Ambisi Tehran untuk 

mengembangkan teknologi 

Nuklir pasca perang Teluk 

 

• Proportionality  

• Coercive Credibility  

• Reciprocity 

 

Analytical Framework: 

Coercive Diplomacy Success 

and Failure 

 

• Regime Self Perpetuation 

• Economic Calculations 

• The Role of Elites 
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2.5 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut. 

Diplomasi Koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan 

Barack Obama terhadap Iran dapat dikatakan sukses karena memenuhi variabel 

variabel yang dikemukakan dalam kerangka analisis kesuksesan diplomasi koersif. 

Strategi diplomasi koersif Amerika Serikat dibawah pemerintahan Barrack Obama 

memenuhi variabel dari Coercer State’s Strategy dimana terpenuhi Proportionality, 

Coercive Credibility dan Reciprocity. Dari segi variabel Target State Politics and 

Economy dipenuhi beberapa faktor yaitu Regime Self Perpetuation dan Economics 

Calculations of the Cost. Terpenuhinya beberapa variabel ini menjadi penentu yang 

akhirnya menyebabkan Diplomasi Koersif Amerika Serikat membuahkan JCPOA. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian ekplanatif. Dimana penulis berusaha 

untuk menjelaskan mengenai mengapa strategi diplomasi koersif Amerika Serikat 

terhadap kebijakan nuklir Iran pada masa pemerintahan Barrack Obama tahun 2008-

2015 dapat menjadi diplomasi koersif yang membuahkan hasil yaitu Iran Nuclear 

Deal dengan menggunakan variabel-variable kerangka analisasi diplomasi koersif 

yang dikembangkan oleh Jentleson & Whytock. Sembilan variabel ini merupakan 

bagian dari dua set variabel yang digunakan untuk menjelaskan faktor faktor strategi 

yang mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu diplomasi koersif. Dalam penelitian 

ini penulis menemukan perbedaan hasil dari diplomasi koersif pada pemerintahan 

Barack Obama dalam diplomasi koersifnya dengan Iran. Sehingga dengan 

menggunakan model analisa milik Jentleson & Whytock, penulis berusaha 

menemukan dan memahami variabel yang menjelaskan strategi diplomasi koersif 

Amerika dibawah pemerintahan Barack Obama. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada data data yang diperoleh dalam 

diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pemerintahan Barrack 

Obama hingga tahun 2015 pada saat penandatanganan JCPOA oleh Iran 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder 

yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa jurnal, buku, artikel, dokumen resmi, 

internet, tesis, disertasi maupun sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

3.4 Teknis Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif atau teknik analisis data non-statistik karena data data didalam 

penelitian ini berwujud kata kata dan fenomena yang dijelaskan hanya bisa dijelaskan 

secara kualitatif. Dalam mengelolah data yang diperoleh penulis menggunakan teknik 

analisis reduksionis yaitu mereduksi data yang tidak relevan sesuasi dengan teori 

yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran 

3.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini memiliki 6 bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari: 

1. Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

2. Bab II adalah bab yang menjelaskan kerangka pemikiran yang terdiri dari 

kajian teoritis, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, alur pemikiran, 

dan hipotesis 

3. Bab III adalah bab yang memaparkan metodologi penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data, dan sistematika penulisan. 
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4. Bab IV adalah bab gambaran umum yang menjabarkan tentang penerapan 

diplomasi koersif AS terhadap Iran 

5. Bab V adalah bab pembahasan yang menjelaskan tentang strategi diplomasi 

koersif Amerika Serikat terhadap Iran dan Target State’s Politics and 

Economy Iran  

6. Bab VI adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

DIPLOMASI KOERSIF AMERIKA SERIKAT KE IRAN DIBAWAH 

PRESIDEN OBAMA 

 

  

 Bab ini akan membahas tentang proses diplomasi koersif yang diterapkan di 

Iran dibawah pemerintahan presiden Obama. Penjelasan tentang proses diplomasi 

koersif ini akan dibagi lagi menjadi beberapa poin penjelasan yang lebih khusus 

menjelaskan instrumen instrumen diplomasi koersif yang digunakan, seperti cyber 

attack, dan sangsi ekonomi. Lebih dari itu, penulis juga akan memaparkan kondisi 

domestik politik dan ekonomi Iran yang mempengaruhi respon Iran terkait upaya 

diplomasi koersif yang dikerahkan oleh Amerika Serikat. 

  Penulis juga akan terlebih dahulu memaparkan kronologi diplomasi koersif 

yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran untuk memberikan gambaran 

bagaimana tindakan tindakan koersif sebelum presiden Obama dapat membentuk 

respon Iran terhadap upaya koersif di masa Obama juga dalam membentuk kultur dan 

politik Iran terhadap dorongan faktor eksternal. Setelah itu di bab ini juga akan 

dijelaskan secara rinci terkait sanksi ekonomi yang dikenakan dan bagaimana 

perundingan yang menghasilkan JCPOA terjadi secara kronologis. 

4.1 Kronologi Diplomasi Koersif AS terhadap Iran 

 Motivasi Iran untuk memiliki kapabilitas nuklir didorong terutama oleh 

ketakutan akan India yang saat itu telah memiliki kapabilitas senjata nuklir yang 
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ditunjukan melalui keberhasilan tes nuklirnya pada tahun 1974. Pada saat itu rezim 

Syah Reza Pahlavi merespon dengan melakukan beberapa negosiasi dengan negara-

negara Eropa Barat yaitu German dan Perancis dan juga Amerika Serikat untuk 

membeli reaktor nuklir. Negosiasi Tehran dan Washington sejak masa itu pun telah 

dipenuhi dengan kekhawatiran Washington terhadap proliferasi nuklir di Iran. Dilema 

yang dihadapi oleh elit politik Amerika adalah bahwa, Amerika harus menemukan 

kebijakan yang menghambat atau menghalangi Iran untuk mendapatkan kapabilitas 

senjata nuklir, namun disisi lain tidak terlalu kuat sehingga tidak dianggap 

diskriminasi yang akan memperburuk hubungan dengan Iran dan membuat Iran 

berpaling ke negara lain untuk membeli reaktor nuklirnya.42 

Washington dibawah pemerintahan Ford memunculkan ide untuk mencegah 

Iran mendapatkan plutonium dengan memaksa Iran agar menjual kembali bekas sisa 

bahan bakar nuklir yang dapat diproses menjadi plutonium ke Amerika atau 

menyerahkan pemrosesan bekas sisa bahan bakar ke fasilitas multinasional yang 

diawasi bersama atau ke negara Eropa Barat. Iran yang pada awalnya enggan 

menyetujui perjanjian ini kemudian mulai membuka jalan untuk memenuhi 

permintaan AS dikarenakan potensi pemerintahan Carter yang lebih khawatir terkait 

proliferasi dan menuntut jaminan yang lebih kuat. Pergantian presiden AS pada tahun 

1976 mengakibatkan penundaan negosiasi perjanjian nuklir yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh administrasi Ford. AS dibawah pemerintahan Carter sesuai dugaan 

Iran, menuntut pengawasan lebih ketat dan jaminan lebih kuat terkait pemrosesan 

                                                 
42 William Blur, A brief history of U.S.-Iranian nuclear negotiations, Bulletin of the Atomic Scientists, 

2009 hlm.24 
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ulang bekas bahan bakar nuklir Iran. Akhirnya setelah bernegosiasi selama 2 tahun 

Iran menyetujui konsep perjanjian yang dikemukakan oleh administrasi Carter pada 

tahun 1978 dimana AS akan menjual 8 reaktor nuklir namun AS akan memiliki hak 

veto terhadap pemrosesan ulang bekas bahan bakar nuklir Iran.43 

 Revolusi Islami yang terjadi pada tahun 1979 membatalkan semua perjanjian 

nuklir yang telah disepakati. Rezim shah yang didukung oleh Amerika Serikat 

digantikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai Supreme Leader yang tidak 

begitu ramah terhadap AS. Tepat setelah naiknya Grand Ayatollah Khomeini 

hubungan Iran-AS memburuk lantaran didudukinya kedutaan besar AS di Tehran dan 

disanderanya 52 diplomat AS selama 444 hari berikutnya.44  Kejadian ini tidak hanya 

membatalkan perjanjian nuklir Iran dengan AS, bahkan German dan Perancis pun 

tidak menyelesaikan pembangunan reaktor nuklir yang sudah disepakati oleh kedua 

pihak. Kejadian yang sekarang dikenal dengan hostage crisis ini mengakibatkan 

presiden Carter yang pada saat itu menghadapi pemuli dalam waktu setahun 

mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya hanya memperburuk situasi dan 

hubungan AS-Iran, seperti upaya penyelamatan operasi Eagle Claw yang berakhir 

gagal total dan memakan 8 korban jiwa warga negara AS, 7 helikopter, dan pesawat 

C-130. Kegagalan Carter ini pun mengakibatkan kekalahannya pada pemilu 1981 dan 

naiknya presiden Ronald Reagan menggantikan Carter.45  

                                                 
43 Ibid, hlm. 34 
44 Bryan R. Gibson, The Long Road to Tehran the Iran Nuclear Deal in Perspective, LSE Ideas 

Strategic Update 15.6, Desember 2015, hlm. 3 
45 Ebrahim Mohseni-Cheraghlou, Op.cit., hlm. 78 
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 Naiknya presiden Ronald Reagan diwarnai dengan kabar baik dari Iran yaitu 

penandatangan Algiers Accord dan pemulangan 52 sandera dari Iran pada tanggal 20 

Januari 1981, menandakan selesainya hostage crisis. Disaat yang bersamaan Iran juga 

sedang bertahan dari invasi Iraq dan sangat membutuhkan bantuan senjata dari AS 

yang Iran dapatkan semasa rezim shah Reza Pahlavi. Administrasi Reagan 

memanfaatkan perang Iraq-Iran dengan menyuplai senjata ke kedua belah pihak, Iran 

yang berada dibawah sanksi ekonomi dan membutuhkan suplai senjata dari Amerika 

harus membeli suplai tersebut dengan harga tinggi dari pasar gelap. Amerika 

memanfaatkan fakta bahwa Iran membutuhkan suplai senjata dan menawarkan 

pertukaran sandera AS dengan suplai senjata. Melalui pertukaran ini AS mendapatkan 

total 3 tawanan warga negara AS dan sebagai gantinya mengirim 2000 suku cadang 

misil TOW dan 240 suku cadang misil HAWK dengan harga tinggi.46 

 Elit politik Iran dan warga negara Iran juga dibawah impresi bahwa AS dan 

PBB sebagai komunitas internasional yang kurang peduli dan tidak mengintervensi 

Iraq, bahkan menghalangi upaya Iran untuk melaporkan tindakan agresi yang 

dilakukan Iraq ke PBB. Meskipun dewan keamanan PBB dibawah bab VII dari 

piagam UN secara eksplisit mengatakan bahwa” the Security Council shall determine 

the existence of any threat to the peace, ...., or act of aggression”. Bab VII ini 

mengimplikasikan bahwa dewan keamanan PBB seharusnya menindaklanjuti 

tindakan Iraq yang menginvasi Iran dan secara berkelanjutan menggunakan senjata 

kimia. Dewan keamanan PBB tidak mengeluarkan resolusi dibawah bab VII dari 

piagam PBB hingga tahun 1987, yakni resolusi dewan keamanan nomor 598. Semua 

                                                 
46 Ibid, hlm. 85 
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resolusi sebelum resolusi 598 hanya secara sederhana menyatakan bahwa perang 

Iraq-Iran merupakan masalah bilateral kedua negara bukan agresi atau konflik yang 

membutuhkan perhatian dewan keamanan.47  

 Resolusi 598 juga dinilai kurang adil dan tidak memenuhi syarat perdamaian 

yang ditetapkan oleh Iran. Iran menyatakan bahwa untuk menciptakan keadilan yang 

awet maka UNSC harus menuntut kedua belah pihak untuk mundur ke batas wilayah 

yang telah ditetapkan secara internasional dan juga untuk mengganti rugi semua 

kerusakan yang ditimbulkan selama perang. Iran menolak semua resolusi dewan 

keamanan termasuk resolusi 598, meskipun memungkinkan melalui resolusi 598 

untuk memenuhi syarat perdamaian dari Iran. Resolusi yang diadopsi dewan 

keamanan setelah Iran mendorong balik pasukan Iraq dan mengambil kembali hampir 

seluruh teritori yang diduduki oleh Iraq ini menawarkan untuk menyerahkan 

investigasi kepada badan internasional yang sifatnya tidak memihak. Didasarkan 

dengan pengalaman buruk terkait AS dan UN Iran tidak percaya dengan badan 

internasional tersebut dan menolak resolusi ini.48  

 Penolakan terhadap resolusi 598 ini menuai respon internasional yang 

semakin mendorong Iran dan AS yang lebih aktif berperan didalam perang Iraq-Iran. 

Kapal perang frigate AS yang terkena ranjau di teluk persia yang diduga dipasang 

oleh Iran memicu beberapa aksi militer oleh AS termasuk penenggelaman 3 kapal 

Iran, penghancuran 2 alat pengebor minyak, dan pengrusakan 2 dari kapal perang 

frigate milik Iran. Tindakan koersif yang dilakukan AS ini mengimplikasikan secara 
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eksplisit bahwa Iran harus menyetujui resolusi 598 atau akan menghadapi berbagai 

tindakan koersif lainnya. Tindakan selanjutnya yang paling memberikan kesan dan 

mendorong Iran untuk menyetujui resolusi 598 adalah penembakan yang 

menyebabkan jatuhnya pesawat terbang sipil Iran oleh kapal perang AS Vincennes, 

yang memakan 290 korban jiwa pada tanggal 3 july 1988.  Semua tindakan ini 

mendorong Iran untuk akhirnya menyetujui resolusi 598 dewan keamanan PBB pada 

tanggal 18 juli 1988, tepat dua minggu setelah penembakan pesawat terbang sipil 

milik Iran.49   

 Perang Iran-Iraq yang meskipun telah lama berlalu ini, menjadi pengingat dan 

pembentuk strategic culture Iran. Hasil dari perang Iraq-Iran mengingatkan Iran 

untuk tidak bergantung kepada pihak negara atau pihak internasional manapun terkait 

ekonomi, keamanan, dan kedaulatannya. Iran haruslah bergantung kepada dirinya 

sendiri untuk menjaga kedaulatan baik ekonomi maupun keamanan, pandangan ini 

dianut oleh semua kalangan dari elit politik hingga masyarakat Iran. Selain itu, 

delapan tahun perang Iraq-Iran juga mengajarkan Iran kegigihan, dimana dalam 

peperangan ini Iran tidak kehilangan teritori nya ke Iraq. Iran percaya bahwa mereka 

akan melewati apapun selama mereka melakukan perlawanan. Iran juga lebih kebal 

terhadap tekanan dan paksaan dari pihak musuh dan percaya bahwa mereka harus 

tetap mendorong dan memperjuangkan kepentingan nasional terlepas dari tantangan 

eksternal apapun yang dihadapi.50 
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 Belum setahun setelah penyetujuan resolusi dewan keamanan PBB untuk 

mengakhiri perang Iran-Iraq, Grand Ayatollah Khomeini meninggal dunia pada 3 juni 

1989. Seyyed Ali Khamenei yang sebelumnya menjabat sebagai presiden Iran, naik 

menjadi Supreme Leader dan Rafsanjani menggantikan Seyyed menjadi presiden 

Iran. Pada saat yang bersamaan presiden Reagan memasuki akhir kepresidenannya 

dan digantikan oleh wakil presiden George H. W. Bush. Kepresidenan George 

dimulai dengan pidatonya yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan AS dengan 

Iran dengan mengatakan “Good will begets good will. Good faith can be a spiral that 

endlessly moves on. Great nations like great men must keep their word”. George H. 

W. Bush menginginkan Iran untuk membantu membebaskan tawanan AS di Lebanon 

dan kebaikan Iran akan dibalas kebaikan pula.51 

 Presiden Rafsanjani meskipun sedikit tidak percaya terhadap janji AS, tetap 

melakukan berbagai upaya untuk membantu AS meskipun berisiki memperburuk 

posisinya di domestik Iran. Berbagai upaya yang diambil Rafsanjani adalah dengan 

membantu membebaskan tawanan-tawanan barat di Lebanon melalui andilnya dalam 

negosiasi pembebasan tawanan. Pada awal April 1990, Iran membantu dalam 

perundingan yang membebaskan dua sandera AS, Robert Polhill dan Frank Reed 

serta juga membantu dalam pembebasan satu lagi tawanan AS pada Desember 1991. 

Sikap baik Iran ini tidak dibalas oleh AS sesuai janji George pada pidato inagurasi 

nya. Dinamika domestik AS pada saat itu tidak memungkinkan George untuk 

menunjukkan sikap baik terhadap Iran. Presiden Rafsanjani merasa dikhianati, 

meskipun telah menunjukan sikap baik dan mengambil resiko untuk membantu 
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melepaskan tawanan AS, AS malah tidak menepati perkataan nya dan tidak 

membalas kebaikan dengan sikap baik pula.52 

 Hubungan AS-Iran kembali bergejolak ketika George H. W. Bush kalah 

dalam pemilu dan digantikan oleh Bill Clinton pada November 1992. Bill Clinton 

memulai hubungan ke Iran dengan kebijakan containtment yakni meningkatkan 

tekanan sangsi ekonomi untuk mendorong Iran agar mencabut dukungannya terhadap 

kelompok ektrimis islam, mendukung proses perdamaian Arab-Israel, meninggalkan 

program senjata nuklirnya. Rafsanjani yang masih memerintah sebagai presiden Iran 

saat itu juga menganut dual track policy, sebagai respon sanki Iran lebih mendukung 

kelompok ekstrimis namun tetap membuka kesempatan bagi Amerika untuk 

melanjutkan hubungan baik dengan, pertama membantu kelompok teroris Bosnia 

ketika AS tidak bisa karena tekanan negara Eropa Barat, kedua Iran lebih 

mengutamakan kerjasama ekonomi dengan perusahaan Amerika daripada perusahaan 

asing lainnya seperti ketika Iran memilih perusaaan American Conoco untuk 

membangun dua ladang minyak senilai ratusan miliar dollar amerika di pulau Siri. 

Amerika disisi lain malah mencabut kontrak tersebut ketika ditekan oleh kongres dan 

kelompok kepentingan israel, kemudian mengenakan embargo perdagangan penuh 

dengan Iran. Lebih dari itu, ketika pengiriman senjata gelap ke kelompok teroris 

Bosnia terkuak, Amerika tidak mengakui andilnya didalam tindakan tersebut dan 

malah mencela Iran karena telah mendukung kelompok teroris di Eropa.53 
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Iran merespon embargo perdagangan total ini dengan lebih memperkuat 

ikatannya dengan kelompok ekstrimis seperti Hamas di Palestina dan Hezbollah di 

Lebanon. Hubungan Iran-AS kian memburuk ketika dua insiden pengeboman terjadi 

pada akhir masa pemerintahan Rafsanjani, pengeboman Khobar Tower pada Juni 

1996 yang memakan korban 19 prajurit AS dan mengakibatkan 498 orang lainnya 

luka-luka. Lalu, pada Juli 1996 penerbangan TWA 800 meledak diudara dan jatuh di 

laut Atlantik. Kedua insiden ini pada awalnya disalahkan ke Iran. Amerika kembali 

ditekan oleh congres dan kelompok kepentingan Israel mengesahkan Iran-Libya 

Sanction Act pada 16 Juli 1996 yang mana isinya mengenakan denda ke perusahaan 

manapun luar negeri ataupun dalam negeri yang melakukan bisnis atau berinvestasi 

dengan Iran atau di sektor energi Libya. Meskipun, tidak ada hasil investigasi yang 

menemukan bukti konkret bahwa Iran terlibat dalam kedua insiden pengeboman 

tersebut dan ditambah lagi bukti yang ditemukan lebih mengarah ke terorisme yang 

tidak melibatkan dukungan dari negara manapun, Amerika tetap bersikukuh 

menyalahkan Iran dalam insiden ini bahkan menuntut Iran untuk mengakui 

keterlibatannya setelah investigasi selesai.54 

 Pada pemerintahan Clinton yang kedua, Rafsanjani telah digantikan oleh 

presiden Khatami yang belajar dari pengalaman selama dua periode pemerintahan 

Rafsanjani bahwa Amerika tidak dapat dipercaya. Khatami tidak mau membuka 

hubungan antar pemerintah Iran-AS tanpa sikap atau tindakan baik dari Amerika 

terlebih dahulu, Khatami dalam pidatonya dengan tegas mengatakan “U.S foreign 

policy behaviour toward Iran has inflicted damage upon us. But it also had a positive 

                                                 
54 Ibid, hlm. 100 



46 

 

effect. It caused us mainly to focus on our domestic capabilities... There’s a bulky 

wall of mistrust between us and the U.S administration.” Untuk mengawali hubungan 

antar negara demi memupuk kepercayaan, Iran memulai dengan ide dialogue among 

civilizations dimana Iran mengundang beberapa pegulat dari Amerika untuk datang 

ke kompetisi di Iran dan mendorong artis serta akademisi Iran untuk berkunjung ke 

AS. Clinton menerima ide ini dan dalam pidatonya mengindikasikan simpati terhadap 

Iran, meskipun begitu kontak pertama yang dilakukan oleh Clinton adalah surat yang 

menuduh dan menuntut pertanggunjawaban Iran atas pengeboman Khobar Tower.55 

 Iran membantah tuduhan ini dan merespon bahwa tuduhan AS tidak 

berdasarkan bukti dan investigasi yang valid. Iran menuntut agar AS menunjukan 

semacam sikap dan tindakan niat baik sebelum kedua negara dapat melanjutkan 

hubungan pemerintahan. Selain permintaan Iran, industri minyak dan gas serta 

agrikultur AS juga mendorong Amerika untuk meringankan sanksi ekonominya. Hal 

ini menyebabkan AS pada akhir pemerintahan Clinton untuk menghapus Iran dari 

daftar negara pengekspor narkoba, menetapkan Mujahedin e-Khalq (MEK) yang 

mengadvokasinya penggulingan republik Islami sebagai organisasi teroris. Namun, 

yang paling signifikan adalah ketika sekretaris negara Madeline Albright pada 

seminar yang di sponsori oleh American Iranian Council pada 17 Maret 2000, 

mengakui keterlibatan CIA dalam penggulingan perdana menteri Iran, Muhammed 

Massadegh pada tahun 1953 dan mengakui bahwa sudah sewajarnya masyarakat Iran 
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membenci AS dan selanjutnya Albright mengumumkan perubahan sanksi ekonomi 

AS ke Iran.56  

 Deklarasi ini merupakan tindakan yang tidak pernah diambil oleh Amerika 

Serikat. Selama lebih dari dua dekade, sangat sedikit tindakan AS yang tidak 

melibatkan sanksi ekonomi ataupun paksaan. Namun, perubahan ini dinilai terlambat 

dan terlalu sedikit dan tidak bertahan lama. Pasalnya, bahkan sebelum deklarasi ini 

diimplementasikan pemerintahan Clinton berakhir dan Bush naik menjadi presiden 

AS yang ke-43. Administrasi Bush didorong oleh partai Republican memilih untuk 

berhenti melakukan tindakan unilateral terhadap Iran dan akan lebih menggandalkan 

kerjasama multilateral untuk mengubah kebijakan di Iran. Hal ini juga diperkuat oleh 

kejadian 9/11 yang mana meskipun Iran dengan cepat merespon dan mencela 

tindakan terorisme ini, serta mendukung AS untuk mengambil aksi militer untuk 

menghentikan Taliban dan Al-Qaeda. Iran juga dalam konferensi di Geneva 

mengeluarkan peta yang menginformasikan lokasi pasukan Taliban yang selanjutnya 

digunakan oleh AS untuk menyerbu Afghanistan. Pada September 2001 pasukan 

Taliban berhasil dikalahkan dan semua pertikaian bersenjata berakhir hanya dalam 

kurun waktu kurang dari sebulan.57  

 Iran memiliki peran penting dalam kesuksesan AS di perang Afghanistan, 

namun tidak lama setelah Afghanistan stabil dan berdirinya pemerintahan baru 

dibawah Hamid Karzai, Presiden Bush mengumumkan Iran sebagai bagian dari axis 

of evil pada pidatonya di tanggal 29 Januari 2002. Stabilisasi Afghanistan yang tidak 
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memakan waktu lama menimbulkan impresi di AS bahwa regime change dan nation-

building tidak sesulit yang diperkirakan. Pemahaman ini yang berikutnya mendorong 

AS untuk menginvasi Iraq pada Maret 2003 dan kurang dari tiga minggu berhasil 

mengokupasi Baghdad. Okupasi Iraq ini mengejutkan Iran dan memaksa Iran ke dua 

pilihan yakni untuk memberdayakan element yang paling dipengaruhi Iran di Iraq 

sementara pada waktu yang bersamaan melakukan semua tindakan yang dapat 

meningkatkan biaya menginvasi Iraq bagi AS.58 

 Tetapi karena takut Iran akan menjadi target invasi US selanjutnya, Iran 

mengirim sebuah surat ke AS melalui kedutaan Swis bahwa Iran bersedia untuk 

merundingkan semua isu yang menjadi perhatian AS seperti kooperasi penuh dalam 

pengamanan teknologi nuklir, aksi tegas terhadap terorisme, koordinasi di Iraq, 

menghentikan dukungan materiil terhadap kelompok bersenjata di Palestina, dan 

mendukung anjuran Saudi untuk menetapkan two-state solution di konflik Isral-

Palestina. Amerika di sisi lain, bahkan malah menolak mengakui keberadaan surat 

tersebut. Lebih dari itu, Amerika malah melakukan gencatan senjata dengan MEK 

organisasi yang mengadvokasi penggulingan republic Islami Iran dan menyatakan 

anggotanya sebagai orang yang dilindungi dibawah konvesi Geneva ke-empat. 

Tindakan ini merupakan pertanda jelas bahwa AS tidak ingin berunding atau 

bernegosiasi dengan Iran dan bahwa tindakan apapun yang dilakukan Iran tidak akan 

mempengaruhi sikap dan kebijakan AS terhadap Iran, serta yang terpenting adalah 
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bahwa tujuan sebenarnya dari AS adalah untuk mengancam dan melemahkan rezim 

Islami di Iran.59 

 Meskipun perundingan antara AS-Iran tidak terjadi, negara negara Eropa 

barat, Perancis, Jerman, dan Inggris terus mendorong dialog dengan Iran sebagai 

respon dari program nuklirnya yang dikhawatirkan berpotensi mendapatkan kapasitas 

weapon of mass destruction. Pada tahun 2003 Iran dan negara Eropa barat berhasil 

mencapai persetujuan untuk menghentikan pengayaan uranium di Iran. Iran setuju 

untuk menandatangani protokol tambahan diatas NPT dan memperbolehkan IAEA 

untuk memiliki akses lebih dalam menginspeksi program nuklir Iran.60 Di sisi lain, 

EU3 (Perancis, Jerman, dan Inggris) akan merumuskan usulan program nuklir untuk 

Iran. Namun, semua upaya ini gagal ketika Mahmoud Ahmadinejad terpilih menjadi 

presiden Iran dan usulan program yang diberikan oleh EU3 tidak sama sekali 

memuaskan bagi Iran. Iran mengumumkan bahwa program nuklir sesuai standar NPT 

termasuk pengayaan uranium dan teknologi nuclear fuel cycle merupakan hak negara 

manapun dibawah NPT. Kemudian Iran meneruskan program pengayaan nuklir nya 

yang selama setahun ditangguhkan dan menginformasikan IAEA terkait intensinya 

untuk kembali melanjutkan ambisi nuklir nya.61  

 Strategi Bush melalui penggunaan kekuatan militer secara terbatas dan 

penolakan untuk berunding memunculkan pesan yang kuat bahwa AS tidak ingin 

konsesi apapun dari Iran terkait isu apapun termasuk nuklir, namun sebaliknya semua 

tindakan AS mengindikasikan keinginan AS untuk melemahkan rezim Republik 
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Islami Iran mengejar perubahan rezim di Iran seperti yang dilakukan AS di Irak. 

Sehingga Iran menilai bahwa konsesi apapun yang diberikan tidak akan cukup akan 

Iran akan terus dituntut dan dihadapkan oleh upaya koersif meskipun telah 

memberikan konsesi. Iran memahami bahwa AS tidak akan puas hingga Iran 

mengalami perubahan rezim. Maka dari itu Iran dibawah pemerintahan Ahmadinejad 

tidak berencana untuk membuka pintu negosiasi ataupun memberikan konsesi apapun 

dan untuk terus mengupayakan proliferasi nuklir.62 

 

4.2 Diplomasi Koersif Terhadap Iran Dibawah Obama 

 Barrack Obama memenangkan pemilu pada November 2008 dan pada pidato 

inagurasinya, Obama mengumumkan bahwa pemerintahan AS dibawah Obama akan 

mengambil pendekatan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya terkait kebijakan 

ke Timur Tengah. Selanjutnya, pada 20 Maret 2009 Obama mengulurkan tangan ke 

masyarakat Iran melalui videonya Obama mengakui perbedaan dan permusuhan 

selama ini antara AS-Iran dan menyatakan bahwa AS sekarang berkomitmen untuk 

menyelesaikan semua isu dengan Iran melalui diplomasi.63 Grand Ayatollah 

Khamenei, supreme leader Iran membalas pernyataan AS dengan harapan bahwa AS 

tidak hanya melontarkan pernyataan kosong dan bahwa Iran akan menunggu 

perubahan kebijakan yang dibawa oleh AS apabila AS berhasil membuktikan 

pernyataannya maka Iran juga akan berubah.64  
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 Namun, Obama menunggu pemilu Iran pada Juni 2009 untuk memulai 

gesture of goodwill -nya. Berharap prediksi analis dan media yang menyerukan 

kemenangan Mir Hossein Mousavi, mantan perdana menteri Iran menjadi kenyataan. 

Benar sekali bahwa semua pemberitaan pada masa itu memberitakan bagaimana 

Presiden Mahmoud Ahmadinejad kehilangan perolehan suara dan Mir Hossein 

Mousavi memperoleh dukungan yang besar. Meskipun, pada kenyataannya tidak 

seperti yang diharapkan Presiden Mahmoud Ahmadinejad menang dalam pemilu Juni 

2009. Protes terjadi karena Mir Hossein Mousavi menuduh kecurangan dalam 

pemilu, protes yang dinamakan the green movement ini di dukung oleh Amerika. 

Namun, dikarenakan kurangnya bukti kecurangan pemilu yang diberikan oleh Mir 

Hossein Mousavi dan Ayatollah Khomenei yang menghormati hasil dari pemilu 

memutuskan untuk tidak mengambil tindakan ekstra legal apapun terkait pemilu. 

Akibatnya, impresi bahwa tuntutan masyarakat untuk menghentikan kebijakan 

pemerintah Iran gagal bukan karena kurangnya dukungan, namun karena dihancurkan 

oleh rezim pemerintahan membuat opini jelek terhadap pemerintahan Ahmadinejad 

dan perundingan, perjanjian, atau diplomasi dalam bentuk apapun dengan rezim 

Ahmadinejad dicela oleh elit politik negara-negara barat.65 

 Tidak lama setelah kemenangan Ahmadinejad, kebutuhan bahan bakar nuklir 

untuk reaktor Tehran’s Research Reactor (TRR) menjadi isu yang menonjol. Iran 

yang mengandalkan TRR untuk memproduksi isotop medis sekarang memerlukan 

bahan bakar yang tidak dapat didapatkan akibat sanksi ekonomi yang dikenakan ke 

Iran. Lebih dari 850.000 pasien di Iran membutuhkan isotop medis yang hanya dapat 
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diproduksi di TRR yang sekarang membutuhkan bahan bakar ini. Iran meminta 

bantuan kepada IAEA untuk mengawasi pergantian bahan bakar TRR dan bersedia 

untuk membeli bahan bakar dari negara manapun yang mau menjual ke Iran termasuk 

AS. Permintaan Iran ini dilihat sebagai kesempatan oleh P5+1 untuk mengurangi 

potensi proliferasi nuklir Iran. P5+166 meminta Iran sebagai imbalan dari bahan bakar 

yang diperlukan TRR untuk mengirim 1200kg dari low-enriched uranium (LEU) nya. 

Pada 1 Oktober 2010, Iran menyetujui deal yang diusulkan oleh perwakilan AS 

William Burns pada perundingannya dengan P5+1, dimana Iran akan menukarkan 

1200kg dari 3,5 persen LEU nya untuk 120kg bahan bakar 20 persen LEU.67 

 Perundingan ini dilihat oleh Iran sebagai kemenangan karena perundingan ini 

adalah perundingan pertama dimana P5+1 tidak meminta Iran untuk menghentikan 

kegiatan pengayaan nuklirnya. Namun draft awal yang dikemukakan oleh P5+1 

dinilai sangat tidak adil dan memiliki isu teknis yang membuat elit Iran mencurigai 

kredibilitas dari deal ini, dimana Iran diminta untuk mengirimkan terlebih dahulu 

1200kg LEU. Kemudian, dalam kurun waktu dua tahun setelah semua kiriman 

1200kg LEU diterima, P5+1 akan megirim 120kg bahan bakar 20 persen LEU ke 

Iran. Pada tanggal 29 Oktober Iran merespon bahwa mereka menolak proposal 

tersebut karena dinilai kurang memiliki garansi. Beberapa elit politik iran seperti 

Larijani speaker of the majlis menyuarakan kekhawatirannya “my guess is americans 

made a secret deal with certain countries to take enriched uranium away from us 

under the pretext of providing nuclear fuel. We hope iranian officials will pay due 

                                                 
66 P5+1 merujuk ke 5 negara yang memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB yaitu Perancis, 

Inggris, China, Russia, dan Amerika Serikat ditambah German, P5+1 kerap dikenal dengan istilah 

E3+3 oleh negara-negara Eropa. 
67 Ibid, hlm. 136 
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attention to this isue”. Alaeddin Boroujerdi yang menjabat sebagai the chairman of 

Iran’s Foreign Relations Committee juga menyuarakan kekhawatirannya “because 

the west has repeatedly violated agreements in the past, Iran should send its low 

enriched uranium abroad gradually and, in several phases, and necessary guarantee 

should be taken”.68 

  Ahmadinejad juga menyuarakan kekhawatirannya dengan mengutarakan 

beberapa kejadian dimana AS tidak menetapi janjinya membuat Iran tidak dapat 

menyetujui deal yang tidak memiliki garansi seperti ini. Sangat jelas bahwa di Iran 

sudah terdapat konsensus untuk tidak menerima perjanjian ini apabila tidak diberikan 

semacam garansi terkait detil teknis pertukaran bahan bakar nuklir ini. US disisi lain 

tidak merespon permintaan Iran dengan memberikan garansi tersebut, malah US 

menyatakan sebuah deadline agar Iran mematuhi proposal ini sebagaimana telah 

ditentukan atau akan dikenakan sanksi ekonomi. Merasa terus ditekan Iran juga 

akhirnya menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki satu bulan untuk 

mengubah detil pertukaran ini atau Iran akan melakukan pengayaan nuklir sendiri 

untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Ultimatum dari Iran ini tetap tidak 

menghasilkan perubahan sikap dari P5+1, maka Iran memberitahu IAEA di bulan 

berikutnya bahwa Iran akan mulai melakukan pengayaan uranium ke kemurnian 20 

persen.69  

Selanjutnya pada 18 Februari 2009 Iran menunjukan ke IAEA bahwa mereka 

sudah berhasil melakukan pengayaan uranium ke 19 persen. Setelah membuktikan 
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mereka secara teknis bisa melakukan pengayaan ke kemurnian 20 persen Iran tetap 

membuat pertanyaan bahwa mereka lebih memilih untuk membeli daripada 

melanjutkan pengayaan dan membuat sendiri bahan bakar reaktor TRR dan jika 

diberikan jaminan akan disediakannya bahan bakar nuklir, Iran akan menghentikan 

pengayaan ke 20 persen. Elbaderei direktur jendral IAEA kemudian mengusulkan 

kembali sebuah deal yang dapat memuaskan kedua belah pihak, yaitu ide untuk 

mengirim pertukaran bahan bakar ke Turki. Obama melihat usulan ini sebagai 

kesempatan, kemudian mengirim surat ke Lula da Silva, presiden Brazil dan Erdogan, 

perdana menteri Turki untuk mendorong kedua negara agar membantu. Iran yang 

juga setuju dengan usulan ini, kemudian setelah memenuhi semua permintaan 

Obama, ketiga negara menandatangani deal ini. Namun, sehari sebelum pengesahaan 

AS menolak deal ini dan memutuskan untuk menegakkan sanksi ekonomi terhadap 

Iran yang telah berhasil melakukan pengayaan uranium ke tingkat kemurnian 20 

persen.70 

Kemudian pada 9 Juni 2010 dewan keamanan PBB mengadopsi resolusi 1929 

yang berisikan lebih banyak sanksi ke Iran. Turki dan Brazil merasa dipermainkan 

menolak resolusi ini. Iran kembali mempertanyakan kredibilitas AS yang tindakannya 

tidak selaras dengan isi surat terkait perjanjian TRR ini. Namun, resolusi DK PBB 

1929 di lemahkan oleh China dan Rusia menjadi tidak sekuat yang AS inginkan. Ini 

merupakan langkah awal AS dalam mengejar sanksi ekonomi multilateral terhadap 

Iran. Selain berupaya menerapkan sanksi ekonomi melalui PBB, AS juga 
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mengupayakan sanksi ekonomi melalui kongres yang akhirnya akan berbuah menjadi 

salah satu sanksi ekonomi terkuat terhadap Iran.71 

4.3 Instrumen Koersif yang digunakan AS terhadap Iran dibawah Obama 

 Setelah terkuaknya fasilitas tersembunyi pengayaan nuklir Iran, Fordow pada 

September 2009 AS memiliki leverage untuk menegakkan sanksi ekonomi yang leibh 

komprehensive dengan mendorong anggota dewan keamanan pbb untuk bergabung 

dalam sanksi ekonomi tersebut meyakinkan anggota dewan keamanan pbb untuk 

lebih ketat dalam menerapkan sanksi ekonomi karena Iran yang berhasil secara 

sembunyi sembunyi mengembangkan pengayaan nuklir sementara berada dibawah 

sanksi dari AS. Iran yang juga mengetahui AS dan UNSC sedang merumuskan sanksi 

ekonomi yang lebih komprehensive yang bertujuan untuk memotong Iran dari 

perekonomian dunia mencoba untuk mengurangi ketegangan dengan cara menyetujui 

proposal Turki dan Brazil yang serupa dengan proposal Elbadarei pada akhir 2009. 

Namun, melihat Iran yang makin menumpuk arsenal nuklirnya melalui pengayaan 

tersembunyi, AS menolak untuk bernegosiasi, lalu meloloskan resolusi UNSC 

1929.72 

 Resolusi ini pada umumnya menegakkan bermacam-macam sanksi ke Iran. 

Sanksi Ini menghalangi negara anggota pbb untuk mengirim jasa atau barang apapun 

yang mungkin berkontribusi ke program nuclear Iran. Melarang Iran untuk 

mengekspor senjata, melarang Iran untuk mengekspor teknologi terkait dengan 

produksi WMD. Melarang Iran untuk berinvestasi tambang uranium atau senjata 

                                                 
71 Ibid, hlm. 144 
72 Bryan R. Gibson, 2015, Op.cit., hlm. 11 
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nuklir lainnya, atau teknologi terkait energi di luar negeri, juga melarang Iran untuk 

meluncurkan misil balistic bahkan di dalam teritori negaranya sendiri, juga meminta 

negara-negara untuk memeriksa kargo yang dibawa oleh pesawat terbang Iran. Secara 

spesifik resolusi ini juga mendorong negara-negara untuk mengekang kegiatan 

finansial apapun dengan bank Iran, pinjaman, pertukaran kredit, dan semua jenis 

instrumen finansial lainnya juga dikekang. Ditambah lagi sanksi ini juga menunjuk 

beberapa individu warga negara Iran yang tergolong berkontribusi terhadap program 

nuklir Iran dan mewajibkan negara-negara anggota pbb untuk membekukan aset 

mereka dan membatasi akses mereka ke negara mereka.73 

 Resolusi 1929 ini sangatlah jelas dalam tujuannya yaitu untuk: 

1. Mempersuasi Iran untuk menghentikan semua kegiatan pengayaan nuklir nya 

termasuk fuel reprocessing juga research and development. 

2. Mempersuasi Iran untuk patuh terhadap additional protocol IAEA dan tidak 

menunda tindakan transparansi yang diminta oleh IAEA. 

3. Untuk menghambat perkembangan teknologi nuklir dan misil Iran. 

Merasa resolusi 1929 kurang kuat, Obama, kemudian mengesahkan 

Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) pada 

Juni 2010. CISADA memperpanjang masa aktif Iran Sanction Act (ISA) dan juga 

mengamandemen ISA sehingga dapat diaplikasikan ke individu atau entitas manapun 

yang akan menjual gasoline, jet fuel, atau bahan bakar bentuk lainnya ke Iran atau 

memberikan Iran jasa atau alat untuk membuat gasoline atau meng-impor gasoline. 
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Amandemen ini dibuat secara khusus untuk mengeksploitasi ketergantungan impor 

gasoline Iran yang mencapai angka 40% dari kebutuhan domestik gasoline-nya. 

CISADA juga menginisiasi kembali embargo perdagangan total yang pernah 

diinisiasi dibawah pemerintahan Clinton namun di non-aktifkan pada taun 2000 yang 

isinya menghalangi perdagangan kacang kacangan, produk buah buahan, karpet dan 

tekstil, serta caviar. CISADA juga lebih dari itu melarang bank of America untuk 

membuka rekening baru atau pembayaran melalui rekening dan memaksa penutupan 

rekening untuk bank asing yang bertransaksi dengan sektor energi dan jasa 

pengiriman barang di Iran atau entitas lainnya yang sudah di berikan sanksi oleh 

UNSC. Terakhir cisada juga mempromosikan pencabutan saham dari perusahaan 

yang berinvestasi di sektor energi Iran dengan cara menyediakan safe harbor dimana 

bagi semua orang yang ingin menjual saham perusahaan yang berinvestasi di sektor 

energi Iran maka bank of America akan membeli saham tersebut.74 

Berikutnya AS mengeluarkan sanksi ekonomi yang memperparah kondisi 

ekonomi Iran ketika AS meloloskan undang-undang yang isinya memberikan sanksi 

finansial terhadap semua foreign banks yang berurusan dengan Iran’s Central Bank 

Undang-undang ini, bagian 1245 dari FY2012 National Defense Authorization bill, 

yang ditandatangi pada 31 Desember 2011, mengobligasi presiden AS untuk 

mencegah bank asing untuk membuka rekening baru apabila bank asing tersebut 

bertransaksi dengan Iran’s Central Bank. Hukum ini juga memiliki mekanisme yang 

ditujukan untuk menambah tekanan ke Iran dimana sebagai bagian hukum ini 

presiden AS berhak memberikan grant of exemption dari sanksi ini apabila AS 

                                                 
74 Ibid., hlm. 157 



58 

 

memverifikasi bahwa negara asal bank asing tersebut telah mengurangi pembelian 

minyak dari Iran. Grant of Exemption ini hanya berlaku selama 180 hari. Namun 

terdapat mekanisme dimana perpanjangan dapat diajukan melalui peninjauan ulang 

apabila negara asal bank tersebut telah mengurangi lagi pembelian minyak dari Iran 

dibandingkan 180 hari sebelumnyna. Oleh karena mekanisme ini, hukum ini 

merancang insentif bagi negara yang terus mengurangi pembelian minyak dari Iran.75 

Selain CISADA dan undang-undang diatas AS juga mengerahkan dua lagi sanksi 

ekonomi ke Iran yaitu, executive order 13590 dengan tema Iran Threat Reduction 

and Syria Human Rights Act. Yang ditandatangai pada 10 Agustus tahun 2012. 

Executive order ini mengembangkan lagi CISADA agar dapat diaplikasikan kepada 

individu atau entitas yang berpartisipasi atau akan berpartisipasi di kerjasama dengan 

Iran terkait industri pertambangan, produksi, atau transportasi uranium. Executive 

order ini juga membuat ISA dapat diaplikasikan ke perusahaan manapun yang 

menyediakan Iran barang atau jasa yang dapat membantu Iran mempertahankan atau 

mengembangkan industri sektor minyak, gas, dan petrochemical -nya. Executive 

order ini juga mengaplikasikan sanksi ISA ke pembelian minyak Iran yang tak 

berlisensi dan transaksi manapun yang melibatkan National Iranian Oil Company, 

The National Iranian Tanker Company, dan NaftIran Intertrade Company. Bagian 

hukum ini yang paling membuat Iran mederita adalah bagian yang menyatakan 

mewajibkan dana pinjaman ke Iran sebagai hasil pembelian berlisensi untuk 

dikreditkan ke rekening yang terletak di negara yang memiliki hutang ke Iran, 

memaksa Iran untuk tidak dapat mencairkan uang hasil perdagangan nya kembali ke 
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negara nya dalam bentuk uang, sebagai gantinya memaksa Iran membeli produk dari 

negara yang memiliki hutang terhadapnya.76 

Sanksi ekonomi berikutnya yang mentargetkan program nuklir Iran adalah Iran 

Freedom and Counter Proliferation Act tahun 2012 dibawah national defense 

authorization act for fiscal year 2013 yang ditandatangani pada 2 Januari 2013. IFCA 

ini memperkuat semua sanksi sebelumnya dengan mewajibkan pembebanan 5 dari 12 

sanksi ISA ke individu atau entitas yang menyediakan barang atau jasa ke sektor 

ekspedisi/pengiriman barang dan sektor energi Iran, individu atau entitas yang 

menyediakan layanan penjaminan, asuransi, atau reasuransi terkait pengiriman 

minyak, gasoline, atau produk petroleum lainnya, dan individu atau entitas yang 

menyediakan emas atau logam mulia lainnya, logam setengah jadi atau perangkat 

lunak industri ke Iran. IFCA memukul ekonomi Iran karena menghalangi Iran untuk 

bertransaksi dengan perusahaan luar menggunakan logam mulia secara teknis IFCA 

bersama dengan CISADA dan UNSC 1929 menghalangi transaksi Iran dengan entitas 

atau individu manapun terkait dengan investasi energi, perminyakan, pertambangan, 

nuklir, dan pengiriman barang.77 

 Selain sanksi ekonomi yang merupakan instrumen utama diplomasi koersif 

AS terhadap Iran, Obama juga menggunakan beberapa instrumen koersif lainnya. AS 

dan Israel bekerjasama dalam cyberattack dan assasination untuk memperlambat 

perkembangan teknologi nuklir Iran. Obama juga mempercepat operasi natanz yaitu 

rangkaian cyberattack yang dimulai pada masa pemerintahan Bush.  Operasi ini 
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melahirkan sebuah worm yang dikenal dengan nama Stuxnet. Stuxnet sendiri berhasil 

menghancurkan satu per lima dari mesin sentrifugal Iran.78 Isreal disisi lain melatih 

dan menggunakan anggota MEK untuk mentarget dan membunuh ilmuan nuklir Iran. 

Kampanye ini berhasil membunuh empat ilmuwan nuklir Iran termasuk Dr. 

Shahriyari salah seorang ketua ahli nuklir Iran yang bertugas untuk menangkal 

Stuxnet dari fasilitas pengayaan nuklir Iran.79 

4.4 Perundingan P5+1 dengan Iran  

 Semua upaya yang dilakukan AS melalui sanksi ekonomi multilateral, covert 

actions, cyber attack, dan negosiasi akhirnya berbuah sebuah dokumen komprehensif 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 14 July 2015 yang menghalangi 

empat jalan utama Iran menuju senjata nuklir. Di dalam dokumen ini Iran menyetujui 

untuk mebatasi level of enrichment nya ke 3.67 persen dan untuk mengurangi 

persediaan low-enriched uranium nya dari 10.000 kilo ke hanya 300 kilo saja dalam 

15 tahun kedepan. Iran juga setuju untuk menaruh semua fasilitas pengayaan nuklir 

dibawah pengawasan IAEA, tidak membangun fasilitas pengayaan nuklir baru, dan 

mengurangi jumlah mesin sentrifugal nya menjadi hanya 5000, serta mengubah 

Fordow menjadi pusat riset. Sebagai balasan konsesi ini P5+1 setuju untuk 

mengangkat perlahan sanksi ekonomi terhadap Iran apabila Iran menuruti perjanjian 

                                                 
78 William J. Broad, John Markoff, dan David E. Sanger, Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran 

Nuclear Delay, 2011, diakses di 

https://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html pada 7 Mei 2018 
79 Ebrahim Mohseni, 2015, Op.cit., hlm. 145 
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ini. Namun, struktur dan fondasi dari sanksi ekonomi tetap berada ditempat apabila 

diperlukan untuk diberlakukan kembali.80  

 JCPOA berhasil dicapai melalui kerja keras elit politik semua negara yang 

berpartisipasi sepanjang negosiasi yang dimulai pada tahun 2013 tepat setelah 

pemilihan presiden Iran. Hassan Rouhani yang menjabat sebagai Iran’s Chief 

Nuclear Negotiator pada masa pemerintahan presiden Khatami memenangkan pemilu 

dan memilih Javad Zarif yang pernah menjabat sebagai Iran’s Ambassador to the 

UN, sebagai menteri luar negeri nya. Tepat setelah itu Hassan Rouhani menetapkan 

bahwa negosiasi terkait isu nuklir akan berada dibawah Iran’s Ministry of Foreign 

Affairs. Zarif yang juga merupakan diplomat berpengalaman yang berlatar belakang 

pendidikan di AS langsung berupaya memulai negosiasi dengan P5+1. Zarif 

menginisiasi perundingan melalui perbincangan dengan Catherine Ashton, EU High 

representative for the Common Foreign and Security Policy, pada UN General 

Assembly, perbincangan inilah yang mendorong Iran dan P5+1 setuju untuk 

melanjutkan perundingan.81 

 Pada pertemuan pertama pada pertengahan Oktober di Geneva Iran 

mengajukan proposal yang berisikan kerangka untuk mencapai persetujuan akhir 

yang komprehensif diantara kedua belah pihak dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan. Kerangka ini yang 

kemudian mendorong kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi intensif, Iran 

dan P5+1 melanjutkan perundingan lagi pada 7-10 November, kemudian pada 20-24 
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81 Ebrahim Mohseni, 2015, Op.cit., hlm. 150 
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November. Akhirnya, pada 24 November 2013 dihadapan semua menteri luar negeri 

dari semua negara P5+1 termasuk John Kerry dari US, Zarif dan Ashton 

menandatangani sebuah interim agreement yang dikenal dengan nama Joint Plan of 

Action (JPA). JPA memiliki durasi selama enam bulan yang dapat diperbaharui 

dengan persetujuan semua pihak. JPA berisi komitmen yang harus dipatuhi semua 

pihak demi melanjutkan perundingan ke tahap selanjutnya. 

Joint Plan of Action 

Elements of the First Phase  

Iranian Actions:  

• Convert half of its stockpile of uranium enriched to 20 percent to oxide form 

and downblend the reaminder to an enrichment level of no more than five 

percent; 

• Suspend production of uranium enriched to above five percent; 

• No further advances in nuclear activities at the Natanz Fuel Enrichment Plant, 

the enrichment plant at Fordow and the Arak heavy water reactor; 

• Convert uranium enriched up to five percent produced during the six months 

to oxide form when the construction of the conversion facility is completed; 

• No new enrichment facilities; 

• Research and development practices, including on enrichment, will continue 

under IAEA safeguards; 

• No reprocessing of spent plutonium fuel or construction of any facility 

capable of reprocessing; and 

• Enhanced monitoring including, providing information to the IAEA on plans 

for nuclear sites and the Arak reactor, negotiating a safeguards approach for 

the Arak reactor, allow daily IAEA access to Natanz and Fordow, and allow 

managed access to centrigufe workshops and uranium mines and mills. 

P5+1 Actions:  

• No new nuclear-related sanctions from the UN Security Council, the EU, and 

the U.S.; 

• Pause efforts to further reduce Iran’s oil sales and partial repatriation of frozen 

Iranian assets from oil sales; 

• Suspension of U.S. and EU sanctions on petrochemical exports and gold and 

precious metals; 

• Suspension of U.S. sanctions on Iran’s auto industry; 

• Supply and installation of spare parts for Iranian civil airplanes, including 

repairs and safety inspections; 

• Establish a financial channel for humanitarian goods using Iran’s oil revenues 
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that are frozen abroad, which can also be used for tuition payments for Iranian 

student abroad and payment of Iran’s UN dues; and 

• Increase of the EU thresholds for non-sanctioned trade with Iran. 

Elements of a Comprehensive Solution 

• An agreed upon duration; 

• Reflection of the rights and obligations of all NPT parties and IAEA 

Safeguards Agreements; 

• Lift all multilateral and unilateral sanctions on nuclear-related measures; 

• Define Iran’s enrichment program with agreed upon limits 

• Resolve concerns about the Arak reactor; 

• Implement agreed up on transparency measures, including Iran’s ratification 

and implementation of the Additional Protocal of its safeguards agreement 

with IAEA; 

• Cooperate on civil nuclear projects, including a light water reactor for power, 

research reactors, and nuclear fuel. 

sumber: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jpoa.pdf 

Dalam jangka waktu enam bulan sejak implementasi JPOA pada 20 januari 

2014 Iran terus mencapai target komitmennya. Di april IAEA mengkonfirmasi bawha 

Iran telah mengubah 75% dari 20% enriched uranium-nya komitmen yang diberi 

imbalan oleh US dengan membebaskan 450 juta USD aset Iran yang dibekukan di 

US. Di bulan July, Iran dengan sepenuhnya menetralkan 20% enriched uranium-nya, 

membatas pengayaan uranium nya ke 5%, menghentikan pemasangan sentrifugal di 

reaktor Arak dan mengizinkan inspeksi teratur di semua fasilitas nuklirnya. Berkat 

JPOA, program nuklir iran sekarang lebih dapat dipahami, transparan, dan lebih 

terbatasi. Pada 18 Juli P5+1 memutuskan untuk memperpanjang perundingan selama 

enam bulan lagi untuk mencapai target dan memfinalisasi syarat persetujuan JPOA. 

Sebagai imbalan kerjasama dan konsesi Iran, AS membebaskan aset Iran yang 

dibekukan senilai 2,8 miliar dolar Amerika.82 
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Meksipun ISIS muncul dan mengubah situasi geopolitik di kawasan timur 

tengah pada Juli 2014, namun kelompok negotiator tetap berusaha untuk tidak 

membiarkan isu terorisme ini mempengaruhi jalannya negosiasi dan tetap fokus 

dengan isu nuklir. Empat bahasan utama dalam perundingan ini adalah; bagi P5+1 

berapa banyak sentrifugal yang Iran diizinkan untuk miliki. Menyelesaikan 

kekhawatiran terkait riset dan pengembangan teknologi nuklir. Dimana bagi Iran 

berapa lama final agreement akan dikenakan dan kapan sanksi ekonomi akan 

diangkat. Melihat batas waktu yang semakin mendekat, pejabat US dan Iran bertemu 

lagi di Oman selama tiga hari bernegosiasi untuk menyelesaikan detil akhir dari 

perjanjian tersebut. Namun, sayangnya perundingan ini tidak menghasilkan 

perubahan signifikan yang diinginkan ke dua belah pihak dalam empat isu utama. 

Disisi lain, Iran dan Russia menandatangani perjanjian di 11 November dimana 

Russia akan menjual 2 reaktor nuklir buatan Russia dan akan menyediakan bahan 

bakar untuk dua reaktor ini. Russia meyakini ini bisa menjadi bagian dari a bigger 

deal dan konsesi ini juga berguna sebagai insentif Iran untuk bergabung kedalam a 

bigger deal tersebut.83 

Kemudian semua pihak bertemu lagi di Vienna di November untuk 

melanjutkan perundingan. Meskipun, kedua pihak setuju bahwa negosiasi di Vienna 

ini sangatlah produktif dan menghasilkan significant progress, namun masih terdapat 

dua isu utama yang belum ditemukan titik tengahnya sehingga kedua belah pihak 

setuju untuk memperpanjang perjanjian ini selama tujuh bulan. Permasalahannya, 

menurut pejabat politik Inggris dan Perancis adalah Iran tidak menunjukan 
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fleksibilitas yang cukup. Elit Iran disisi lain, berpendapat bahwa kemajuan 

substansial telah dicapai dan perkembangan ini dapat membangun finalisasi 

perjanjian dalam jangka waktu bulan, minggu atau bahkan hari.84 

Di awal Desember perjabat US membocorkan detil konsesi Iran di perundingan 

bahwa Iran setuju untuk membatasi lagi pengembangan teknologi untuk pengayaan 

uranium, Iran juga setuju untuk mengubah 35 kilo higher enriched uranium ke fuel 

rods yang mana akan membuat uranium tersebut tidak dapat digunakan untuk 

membuat senjata. Membuka akses lebih luas terhadap inspeksi di fasilitas produksi 

uraniumnya. Konsesi ini menunjukan keinginan Iran untuk berunding dan 

memberikan konsesi sebagai ganti dari sanction relief. Pertengahan Desember Iran 

dan US kembali berunding di Geneva untuk menyelesaikan beberapa poin yang 

belum terselesaikan di November. Kemudian, diikuti oleh perundingan di Januari 

yang mana didalam perundingan tersebut Iran dan P5+1 telah sampai ke titik 

pendiskusian framework untuk perjanjian final. Hubungan Amerika dan Iran pun 

terus membaik begitu pula hubungan Secretary of State John Kerry dan Javad Zarif 

sebagai pejabat tinggi yang mewakili kedua negara.85 

Meskipun ditentang keras oleh republican congress dan pemerintahan Israel 

serta AIPAC, perundingan antara P5+1 dan republik islam tertap berlanjut. Pada 15 

maret di Lausanne, Switzerland, perundingan berlangsung selama dua minggu. 

Perundingan ini berhasil memfinalisasikan detil dari perjanjian yang akan dikenal 

sebagai the Iran nuclear deal atau JCPOA yang berfokus mendiskusikan dua poin 
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terakhir dari perjanjian ini yaitu ruang lingkup penelitian dan pengembangan nuklir 

Iran setelah menandatangai perundingan dan seberapa cepat UNSC akan mencabut 

sanksi ekonomi. Dua poin terakhir ini yang paling menonjol dalam perundingan 

berikutnya pada 18 maret dimana Zarif dan Kerry bersama dengan deputi kementrian 

energi dan politik dari kedua negara merundingkan poin pertama yaitu permasalahan 

riset dan perkembangan nuklir Iran. Kemudian berikutnya pada 25 maret yang 

melibatkan wakil menteri luar negeri Iran untuk legal and international affairs Abbas 

Araghchi dan wakil menteri luar negeri Iran untuk European and American affairs 

Majid Raavanchi untuk menemukan jalan tengah kedua belah pihak. Kerry dan Zarif 

serta menteri luar negeri negara lainnya dari P5+1 bergabung dalam perundingan 

pada 28-29 Maret untuk mendiskusikan poin terakhir yaitu seberapa cepat UNSC 

akan mengangkat sanksi ekonominya.86 

Pada 2 April Presiden Rouhani dan Javad Zarif mengumumkan lewat twitter 

bahwa perundingan yang lama dan melelahkan ini telah membuahkan hasil dan final 

agreement sudah dalam tahap penyusunan. Tidak lama setelah itu pengumuman resmi 

bahwa P5+1 dan Iran akhirnya mencapai persetujuan didalam dokumen bernama 

JCPOA keluar secara publik. Kemudian JCPOA menetapkan kembali deadline di 30 

Juni untuk menyelesaikan dan memfinalisasi perjanjian ini. Kongres republican 

sangat menentang isi dokumen ini dengan pernyataan house speaker John Boehner 

yang berkata, “sangatlah naif untuk percaya akan rezim Iran yang tidak menggunakan 

economic relief untuk terus mendukung program nuklir dan mendestabilize kawasan 

timur tengah”. Namun, administrasi Obama terus mendorong negosiasi dan 
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memperbaiki hubungan dengan Iran yang dibuktikan dengan renovasi US interest 

section di Tehran dan mengizinkan Iranian Interest Section di Washington untuk 

pindah ke markas baru. Hubungan antar elit politik juga membaik dengan kunjungan 

Secretary of State, John Kerry ke tempat tinggal delegasi Iran untuk UN di New York 

yang merupakan kunjungan pertama pejabat tinggi dari US ke properti Iran semenjak 

revolusi Islami.87 

Situasi semakin ketat ketika member of congress terus mengkritik dan 

menolak perjanjian ini dan Isreal ikut menyuarakan ketidakpuasannya. Ditambah lagi 

dengan pernyataan Ayatollah Khamenei yang meminta sanksi ekonomi untuk 

diangkat sebelum dia dapat mengesahkan nuclear deal dan menolak inspeksi apapun 

ke situs militer. Hal ini membuat kedua pihak memperpanjang deadline yang 

sebelumnya ditetapkan di 30 Juni ke 7 Juli. Kendati hal ini, terlihat jelas bahwa pada 

11-12 Juli final nuclear deal telah dicapai kedua pihak. Kemudian, pada 14 Juli 

diumumkan bahwa P5+1 dan Iran telah mencapai persetujuan dalam final nuclear 

deal. Sekalipun banyak rintangan di domestik dan dari luar negeri yang dialami 

negotiator, mereka akhirnya mencapai kompromi yang akan menjaga Iran dari 

mendapatkan nuclear weapon dan secara bersamaan mengakui alienable rights-nya 

untuk pengayaan uranium dibawah NPT.88 

Persyaratan dari nuclear deal ini sangatlah penting. Perjanjian ini berhasil 

menghalangi four main pathways yang dapat diambil Iran untuk membuat senjata 

nuklir. Keempat jalan ini adalah highly enriched uranium plants di Natanz dan 

                                                 
87 Ibid, hlm. 25 
88 Ibid, hlm. 27 
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Fordow, produksi plutonium kelas senjata di Arak dan pengembangan program nuklir 

tersembunyi. Jika mematuhi persyaratan dari JCPOA maka Iran yang dapat membuat 

senjata nuklir dalam waktu dua hingga tiga bulan akan terhambat selama paling 

lambat setahun, yang mana harus dipertahankan selama satu dekade. Iran tidak 

diperbolehkan melakukan pengayaan uranium diatas 3,67 persen dan cadangan low-

enriched uranium-nya hanya diperbolehkan hingga 300 kilograms selama 15 tahun. 

Batasan juga akan dikenakan di riset dan pengembangan pada sentrifugal tingkat 

tinggi yang hanya boleh dilakukan di Natanz. Tidak akan ada kegiatan pengayaan di 

Fordow yang akan diubah menjadi pusat riset. Iran juga tidak akan membuat heavy 

water reactor baru dalam lima belas tahun kedepan. Terakhir, Iran akan mendesain 

ulang reaktor Arak sehingga tidak dapat memproduksi plutonium tingkat senjata dan 

mengirim semua spent fuel keluar Iran secara berkala. Perjanjian ini secara 

komprehensif memotong akses Iran untuk mendapatkan plutonium.89 

Kemudian, untuk memastikan Iran menjalankan komitmen dan persyaratan 

didalam perjanjian ini maka Iran menandatangani protokol tambahan dibawah NPT 

yang memperbolehkan IAEA untuk menginspeksi semua fasilitas nya menggunakan 

teknologi pengawasan modern. Ditambah lagi, untuk dua puluh tahun kedepan IAEA 

akan mengawasi produksi, penyimpanan, dan pemasangan sentrifugal. IAEA juga 

akan memiliki akses ke semua tambang uranium untuk memastikan tidak ada yang 

dialihkan selama 25 tahun. IAEA juga akan memiliki akses 24-jam ke semua fasilitas 

nuklir Iran.90 

                                                 
89 Ibid, hlm. 28 
90 Loc.cit. 



69 

 

Sebagai imbalan Amerika Serikat dan UNSC akan mengangkat sanski 

ekonomi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran. Imbalan ekonomi ini termasuk 

didalamnya, akses ke sistem perbankan internasional yang merupakan imbalan besar 

dan akan membuat masyarakat Iran dapat kembali bertransaksi secara internasional 

dan memungkinkan para expatriat Iran untuk mengirim uang ke keluarganya di Iran. 

Pengangkatan sanksi ini dilakukan secara bertahap dan akan dilakukan bersamaan 

dengan tahapan yang dilalui Iran dalam komitmennya terhadap JCPOA. Disaat 

bersamaan, JCPOA juga tidak menghilangkan kerangka sanksi ekonomi yang berarti 

sanksi ekonomi berlapis ini akan dapat dikenakan lagi secara instan jikalau Iran 

ditemukan melanggar JCPOA.91 

 

  

                                                 
91 Loc.cit. 
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BAB V 

ANALISA KESUKSESAN DIPLOMASI KOERSIF AMERIKA 

SERIKAT TERHADAP KEBIJAKAN NUKLIR IRAN PADA MASA 

PEMERINTAHAN PRESIDEN BARRACK OBAMA 

 

 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani Iran dan 

P5+1 pada 14 Juli 2015 merupakan perjanjian yang akan menghalangi empat jalan 

utama Iran menuju proliferasi nuklir. Perjanjian ini diperoleh melalui tahapan 

diplomasi koersif dan perundingan yang panjang oleh Amerika Serikat dan negara 

anggota permanen dewan keamanan PBB. Iran berhasil memenuhi komitmen nya 

yang tertuang didalam JCPOA dan telah dikonfirmasi oleh IAEA bahwa Iran patuh 

dalam pelaksanaan JCPOA, membuat program nuklir Iran sebuah program nuklir 

non-proliferasi yang bersifat damai. 

 Strategi Diplomasi koersif yang dilakukan dibawah pemerintahan Barrack 

Obama berbeda dengan diplomasi koersif yang dilakukan oleh pemerintahan 

terdahulunya. Penggunaan taktik yang berbeda didalam strategi diplomasi dibawah 

Obama, penggunaan instrumen diplomasi koersif melalui sanksi multilateral dan 

perundingan yang dilakukan sebagai bentuk timbal balik antar dua negara menjadi 

salah satu faktor kesuksesan diplomasi koersif ini. Selain itu, situasi domestik politik 

dan ekonomi Iran pada saat itu sebagai akibat dari sanksi ekonomi dan dinamika 

politik domestik yang mengubah kepentingan elit politik Iran juga mempengaruhi 

kesuksesan diplomasi koersif ini. 
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 Pada bab ini saya akan memaparkan enam faktor utama yang dikemukakan 

oleh Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock sebagai faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan suatu diplomasi koersif. Enam faktor ini dikelompokan 

kedalam dua set variabel yaitu Strategi diplomasi koersif negara coercer dan Kondisi 

ekonomi politik negara target. Strategi diplomasi koersif negara coercer akan 

menjelaskan bagaimana perubahan taktik mulai dari penyesuaian goal dan instrumen 

yang digunakan hingga ke kredibilitas koersif akan membuat suatu diplomasi koersif 

yang lebih efektif, sementara Kondisi ekonomi politik negara target akan menjelaskan 

bagaimana negara target dapat menahan berbagai upaya koersif yang dilakukan baik 

yang bersifat ekonomi atau militer hingga ke peran elit politik di domestik negara 

target yang mendukung dan menyampaikan tekanan atau menolak dan membendung 

tekanan dari tindakan koersif eksternal. 

5.1 Coercer’s State Strategy 

 Secara umum Whytock dan Jentleson menjelaskan bahwa strategi coercer 

state lebih cenderung lebih sukses apabila costs dari ketidakpatuhan yang dapat 

dikenakan, dan benefits dari kepatuhan yang ditawarkan ke negara target lebih besar 

dari benefits dari ketidakpatuhan dan costs dari kepatuhan. Strategi diplomasi koersif 

dapat dilihat dari tiga kriteria yakni proportionality, reciprocity, dan coercive 

credibility untuk menilai apakah strategi tersebut mencapai keseimbangan tadi.92 

Untuk melihat sukses atau tidaknya strategi diplomasi koersif AS dibawah 

administrasi Barrack Obama terhadap program nuclear Iran maka saya akan pertama 

melihat dari sisi proportionality. 

                                                 
92 Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock, 2005 Op.cit., hlm. hal 51 
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5.1.1 Proportionality 

 Proportionality adalah keseimbangan atau hubungan antara jangkauan dan 

sifat dari objectives yang hendak dicapai suatu strategi diplomasi koersif dan 

instrument yang digunakan untuk mencapai objectives tersebut. Semakin banyak 

permintaan terhadap negara target maka costs kepatuhannya akan meningkat, maka 

instrumen yang digunakan pun harus meningkatkan costs ketidakpatuhan dan benefits 

kepatuhan. Kemudian, objectives suatu strategi diplomasi koersif dapat digolongkan 

menjadi tiga yaitu; type A diplomasi koersif yang sifatnya berusaha untuk 

meyakinkan lawan menghentikan tindakannya; type B diplomasi koersif yang 

membuat lawan membalikkan/undo yang telah dilakukan; dan yang paling sulit 

dicapai objective type C, diplomasi koersif yang bertujuan untuk menghentikan 

perilaku antagonistik lawan melalui perubahan struktur pemerintahan atau sifat dari 

rezimnya.93 

Barrack Obama dalam pesan video memperingati Nowruz menjelaskan 

perubahan pendekatan foreign policy terhadap the Islamic republic of Iran, 

“For nearly three decades relations between our nations have been strained 

but at this holiday we are reminded of the common humanity that binds us 

together [...] In this season of new beginings I would like to speak clearly to 

Iran’s leaders. We have serious differences that have grown over time. My 

administration is now commited to diplomacy that addresses the full range of 

issues before us, and pursuing constructive ties among the United States, Iran 

and the international community. This process will not be advanced by 

threats. We seek instead engagement that is honest and grounded in mutual 

                                                 
93 Loc.cit. 
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respect. You, too, have a choice. The United States wants the Islamic Republic 

of Iran to take place in the community of nations [...] that place cannot be 

reached through terror or arms, but rather through peaceful actions.94 

 Pesan video ini secara umum menggambarkan pendekatan Obama dalam 

kebijakan luar negerinya terhadap Iran. Meskipun, tidak secara eksplisit menyebutkan 

objectives maupun instruments dari strategi diplomasi koersif nya, namun bagian 

pidato ini mengimplikasikan bahwa Obama tidak mengejar Regime Change dan lebih 

menitikberatkan engagement and constructive ties yang diindikasikan dari “... my 

administration is now commited to diplomacy that addresses the full range of issues 

before uu, and pursuing constructive ties among the United States, Iran and the 

International community” memberikan pesan bahwa Obama akan menghargai 

kedaulatan rezim republik Islami Iran tidak seperti administrasi pada sebelumnnya 

yang menggunakan upaya koersif yang ditujukan untuk melemahkan rezim Iran. Di 

pesan video ini pun obama mengemukakan bahwa instrumen yang digunakan 

bukanlah ancaman yang ditujukan untuk melemahkan rezim melainkan upaya 

diplomasi untuk membangun hubungan. Secara umum pesan ini memberikan kesan 

ke Iran bahwa administrasi Obama akan menggunakan strategi dan pendekatan yang 

bertolak belakang dengan pendahulunya. 

 Setelah melihat goals maka selanjutnya instrumen diplomasi koersif yang 

digunakan juga penting untuk dilihat. Instrumen diplomasi koersif utama dan paling 

menonjol yang digunakan oleh Obama adalah sanksi ekonomi. Obama menegakkan 

                                                 
94 The White House, Videotaped Remarks by The President in Celebration of Nowruz, 2009, available 

online at https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/videotaped-remarks-president-

celebration-nowruz diakses pada 9 Mei 2018  
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sanksi ekonomi multilateral mulai dari mendorong resolusi dewan keamanan PBB 

1929 pada tahun 2009 yang digunakan sebagai landasan sanksi ekonomi multilateral 

diikuti oleh CISADA pada tahun 2011 yang digunakan untuk memperkuat sanksi 

ekonomi multilateral tersebut. Dua sanksi ekonomi multilateral ini diperkuat lagi oleh 

Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act pada tahun 2012 dan Iran 

Freedom and Counter Proliferation Act pada tahun 2013. Dari sanksi ekonomi 

multilateral ini memiliki tujuan yang cukup jelas yaitu menghambat Iran untuk 

mengembangkan teknologi nuklir-nya melalui penutupan akses terhadap semua 

barang dan jasa terkait teknologi nuklir, pembekuan aset Iran, embargo terhadap 

industri perminyakan dan gas yang merupakan sumber pendapatan nasional Iran, 

serta pemblokiran akses bank Iran ke pasar internasional.95 

 Upaya berikutnya setelah sanksi ekonomi Amerika juga menggunakan 

instrument koersif lainnya seperti cyber attack melalui operation olympic games yang 

melahirkan salah satu worm yang cukup efektif dan terkenal yaitu stuxnet. Kampanye 

cyber attack yang dilakukan Obama pun memiliki target yang cukup jelas yaitu 

menghambat perkembangan Iran menuju senjata nuklir melalui penghancuran 

sentrifugal dan peralatan di Iran’s nuclear facility yaitu salah satunya Natanz 

Enrichment Plant dan berhasil melumpuhkan 984 mesin sentrifugal di fasilitas 

tersebut.96 Kedua instrumen diplomasi koersif yang digunakan oleh AS 

mengindikasikan tujuan yang ingin dicapai dari rangkaian strategi diplomasi koersif 

                                                 
95 Ebrahim Mohseni, 2015, Op.cit., hlm. 156-159 
96 William J. Broad, John Markoff, dan David E. Sanger, Nytimes, Loc.cit. 
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tersebut yakni Iran’s Nuclear Programme untuk mencegah Iran untuk mencapai 

proliferasi nuklir. 

 Sehingga gabungan instrumen dan tujuan yang bersifat policy change yang 

proporsional menjadi salah satu alasan kenapa strategi diplomasi koersif AS dibawah 

Obama sukses. Selain indikasi dari instrumen yang digunakan, bukti kuat bahwa 

objective yang ingin dicapai di strategi diplomasi koersif Obama dapat dilihat 

didalam pidato Obama terkait JCPOA pada Agustus 2015 tepat setelah perundingan 

dengan Iran selesai dan JCPOA tercapai sebagai bentuk persetujuan antara P5+1 dan 

Iran. 

“The agreement now reached between the international community and the 

Islamic Republic of Iran [...] After two years of negotiations, we have 

achieved a detailed arrangement that permanently prohibits Iran from 

obtaining a nuclear weapon.  It cuts off all of Iran’s pathways to a bomb.  It 

contains the most comprehensive inspection and verification regime ever 

negotiated to monitor a nuclear program.  As was true in previous treaties, it 

does not resolve all problems; it certainly doesn’t resolve all our problems 

with Iran.  It does not ensure a warming between our two countries.  But it 

achieves one of our most critical security objectives. [...] Even before taking 

office, I made clear that Iran would not be allowed to acquire a nuclear 

weapon on my watch, and it’s been my policy throughout my presidency to 

keep all options -- including possible military options -- on the table to 

achieve that objective.”97 

                                                 
97 The White House, Remarks by The President on the Iran Nuclear Deal, 2015, available online at 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/05/remarks-president-iran-nuclear-

deal diakses pada 10 Mei 2018. 
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 Pidato ini menjadi bukti eksplisit bahwa memang objectives yang ingin 

dicapai dalam strategi diplomasi koersif terhadap Iran adalah policy change. Terlebih 

Obama menyatakan secara eksplisit pada kutipan pidato berikut “Even before taking 

office, I made clear that Iran would not be allowed to acquire a nuclear weapon on 

my watch” bahwa menghalangi Iran untuk mendapatkan senjata nuklir merupakan 

tujuan dari koersif diplomasi dibawah pemerintahan Obama yang tergolong dalam 

baik type A yaitu mendorong lawan untuk menghentikan tindakannya atau type B 

yaitu memaksa lawan untuk membalikan/undo tindakannya. Kemudian, lebih dari itu 

Iran juga bukan hanya menghentikan program nuklirnya, namun sebagai bagian 

kesepakatan JCPOA Iran akan mengurangi LEUnya sebanyak 98% menjadi hanya 

300 kg dan juga mengurangi sentrifugalnya sebanyak 12.000.98 Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa strategi diplomasi koersif AS mencapai objective type B 

yaitu memaksa lawan untuk mebalikan/undo hasil dari kebijakan negara tersebut 

dimana AS berhasil memaksa Iran untuk membalikan perkembangan teknologi  dan 

kapabilitas nuklir Iran. 

 Selain goals/objective sebuah diplomasi koersif yang proportional dapat 

diukur melalui means atau instrumen yang digunakan. Jentleson dan Whytock juga 

berarguman bahwa Means yang berlebihan menjadi pertanda diplomasi koersif yang 

tidak proporsional dan dapat berkontribusi dalam kegagalan suatu koersif diplomasi. 

Instrumen yang berlebihan dapat mengirimkan pesan ke negara target bahwa objektif 

yang ingin dicapai melebihi objektif yang diumumkan menyebabkan perubahan 

                                                 
98 Rick Gladstone, Nytimes, 2016, available online at 

https://www.nytimes.com/2016/01/17/world/middleeast/why-iran-sanctions-were-lifted-and-what-

happens-next.html diakses pada 10 Mei 2018. 
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kalkulasi costs negara target.99 Seperti yang telah dijelaskan policy change yakni 

program nuklir Iran dilihat melalui statement Obama yang secara eksplisit 

mengatakan bahwa sudah menjadi kepentingan AS untuk tidak membiarkan Iran 

mendapatkan senjata nuklir yang artinya type A atau B jelas merupakan objective 

diplomasi koersif dibawah Obama. Menurut penulis instrumen yang telah digunakan 

AS selama administrasi Obama yakni multilateral economic sanction dan cyber 

attack membuat strategi diplomasi koersif yang proporsional karena berhasil 

mengirim pesan yang jelas bahwa AS mengejar policy change dan upaya yang 

dikerahkan ditargetkan hanya untuk policy change yang diumumkan tersebut. 

5.1.2 Reciprocity 

 Reciprocity dapat dilihat melalui pemahaman baik diucapkan secara eksplisit 

maupun tidak diucapkan terhadap keterkaitan antara insentif yang ditawarkan negara 

coercer dan konsesi target. Keterkaitan ini bisa saja bertambah seiring waktu, namun 

tidak selalu harus begitu, selama negara target tidak berfikir bahwa keuntungan 

tersebut dapat dicapai tanpa harus memberikan respon timbal balik. Di sisi lain, 

apabila negara target tidak yakin bahwa negara coercer akan memberikan respon 

timbal balik maka negara target akan mempertanyakan apakah costs konsesi yang 

diberikan akan memberi manfaat.100 

 Meskipun tidak terjadi reciprocity yang berarti di masa Mahmoud 

Ahmadinejad, naiknya Hassan Rouhani sebagai kandidat moderat membuka jalan 

negosiasi diantara AS dan Iran. Namun, selama pemerintahan Mahmoud 

                                                 
99 Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock, 2005 Op.cit., hlm. hal 56-58 
100 Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock, Op.cit., hlm. 52 
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Ahamdinejad pemahaman yang jelas tersampaikan adalah diangkatnya sanksi 

ekonomi tidak akan tercapai apabila Iran tidak turun ke meja negosiasi dan 

memberikan konsesi. Faktanya Iran setelah naiknya Rouhani, memahami insentif 

berupa diangkatnya sanksi ekonomi atau pencairan aset yang dibekukan hanya akan 

didapat setelah bernegosiasi. Oleh karena itu dibawah menteri luar negeri yang dipilih 

Rouhani, Javad Zarif Iran menginisiasi perundingan diantara kedua negara.101 

Reciprocity antara AS dan Iran dibawah pemerintahan Obama baru terjadi secara 

intensif setelah naiknya Rouhani sebagai presiden Iran dan setelah dilihat lebih dalam 

dapat dikatakan tercapai. Pasalnya pada masa pemerintahan Rouhani, Iran dan P5+1 

terlibat dalam serangkaian negosiasi selama 2 tahun yang berujung pada disetujuinya 

JCPOA dengan AS memberikan insentif secara bertahap seiring Iran yang juga 

memberikan konsesi secara bertahap.  

 Hal ini dapat dilihat dalam Indikasi pertama tercapainya Reciprocity yakni 

ketika negosiasi intensif yang dilakukan oleh AS-Iran yang diwakili oleh secretary of 

state John Kerry dan foreign minister Javad Zarif. Negosiasi yang berlangsung 

selama kurang lebih dua bulan mulai dari Oktober 2013 hingga November 2013 di 

Wina menghasilkan kerangka perjanjian pertama antara Iran dan P5+1 yaitu Joint 

Plan of Action. Kemudian, implementasi JPOA tanggal 20 Januari 2014 dimana Iran 

terus menunjukan bahwa Iran berkomitmen memenuhi persyaratan JPOA dan setelah 

dikonfirmasi oleh IAEA bahwa Iran telah menetralkan 75% dari 20% low enriched 

uranium-nya, Amerika merespon dengan mebebaskan aset yang dibekukan senilai 

450 juta dollar dan ketika Iran membuka akses bagi inspeksi dari IAEA membuat 

                                                 
101 Ebrahim Mohseni, 2015, Op.cit., hlm. 150 
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program nuklirnya transparan dan dapat dibatasi, menetralkan semua persedian 20% 

low enriched uranium-nya, dan membatasi persediaan 5% low enriched uranium-nya, 

dan setuju untuk memperpanjang masa JPOA selama 6 bulan untuk lebih lanjut 

merundingan perjanjian akhir. Melihat konsesi ini AS membebaskan kembali dana 

tambahan sebesar 2,8 miliar dollar dari aset yang dibekukan sebagai imbalan.102 

 Setelah perundingan JPOA usai, kedua pihak terus melakukan perundingan 

dan negosiasi lanjutan mulai dari Juli 2014 hingga Juli 2015 dimana kedua pihak 

berhasil mencapai kesepakatan dan menandatangani JCPOA.103 Perundingan intensif 

dan pemberian imbalan secara bertahap sebagai respon dari konsesi Iran merupakan 

kunci tercapainya reciprocity dalam strategi diplomasi koersif ini. Dimulai dari 

implementasi JPOA dan pelepasan aset Iran senilai 2,8 miliar dolar dan kemudian 

disusul dengan renovasi dan pemindahan interest section kedua negara setelah 

perundingan JCPOA ditambah sanction relief setelah implementasi JCPOA 

memberikan pesan jelas dan membuktikan bahwa reciprocity atau pemahaman 

mutual terkait keterkaitan imbalan yaitu pembebasan sanksi dan konsesi yang harus 

diberikan yaitu komitmen Iran terhadap impelentasi atas perundingan yang telah 

disetujui sebelumnya tercapai. 

 

5.1.3 Coercive Credibility 

 Whytock dan Jentleson kemudian mengemukakan bahwa selain melihat costs 

dan benefits dari kepatuhan, bagaimana negara coercer menyampaikan ke negara 

                                                 
102 Bryan R. Gibson, Op.cit., hlm. 17-19 
103 Ibid., hlm. 20-23 
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target bahwa ketidakpatuhan memiliki konsekuensi. Ancaman, actual use of force, 

dan instrumen koersif lainnya haruslah kredibel untuk meningkatkan costs akan 

ketidakpatuhan yang dipersepsikan oleh negara target. Sehingga kekuatan militer dan 

posisi ekonomi yang lebih saja tidak cukup. Kombinasi dari penggunaan intimidasi 

yang muncul dari coercive credibility dan reasuransi yang muncul melalui reciprocity 

akan menciptakan strategi diplomasi koersif yang seimbang.104 

 Penegakkan sanksi ekonomi multilateral pertama yang didorong oleh AS tepat 

setelah terkuaknya fasilitas pengayaan nuklir rahasia Iran, Fordow pada September 

2009 menjadi indikasi pertama bahwa AS menyampaikan kepada Iran melalui UNSC 

1929 bahwa peningkatan pengayaan nuklir datang dengan resiko sanksi ekonomi. 

UNSC 1929 yang diadopsi pada 9 Juni 2010 merupakan kunci kerangka sanksi 

ekonomi yang memberikan otoritas bagi negara anggota PBB untuk mengenakan 

sanski di sektor energi, finansial, dan sektor ekonomi lainnya yang membantu Iran 

untuk mengembangkan program nuklirnya atau dengan kata lain UNSC 1929 yang 

didorong oleh AS inilah menjadi kerangka bagi AS untuk menegakkan sanksi ke 

sektor sipil dari ekonomi Iran.105 

Kemudian merasa UNSC 1929 perlu diperkuat dan melihat AS memegang 

kekuatan ekonomi yang cukup maka melalui CISADA dan beberapa amandemen 

lainnya AS memperkuat sanksi ekonomi terhadap Iran dibawah Iran Sanction Act. 

Secara umum CISADA memiliki 4 pemicu kunci untuk menetapkan sanksi 

                                                 
104 Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock, Op.cit., hlm. 53 
105 Kenneth Katzman, Iran Sanctions, Congressional Research Service. CRS report April 18 2018, 

hlm. 37 
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ekonominya. Pemicu pertama adalah investasi pembangunan ladang gas dan minyak 

yakni Presiden akan memberikan sanksi kepada entitas ataupun pihak manapun yang 

melakukan investasi senilai lebih dari 20 juta dolar AS dalam kurun waktu setahun di 

sektor minyak dan gas Iran, investasi yang dimaksud termasuk investasi yang telah 

berjalan dan dibawah CISADA investasi akan jalur pipa menuju atau melewati Iran 

dan kontrak yang membangun, meningkatkan, atau memperluas proyek energi 

tersebut.106 

 Didalam implementasinya beberapa perusahaan terkena sanksi dibawah 

pemicu pertama ini akibat melakukan investasi di sektor gas dan minyak Iran. 

Perusahaan-perusahaan ini kemudian akibat terkena sanksi menyatakan mundur dari 

proyek atau kontrak tersebut seperti perusahaan INA dari Kroasia dengan proyek 

ladang gas dan minyak di daratan senilai 40-140 juta dolar AS yang menyatakan 

mundur dari kontrak tersebut pada Januari 2014, kemudian Sasol dari Afrika Selatan 

dengan proyek membangun fasilitas polymer yang memproduksi polythelene di 

provinsi Bushehr senilai 1.5 milyar dolar AS pada Januari 2009 dan masih banyak 

perusahaan lain yang terkena sanksi dibawah pemicu pertama ini.107   

Kemudian pemicu kedua adalah amandemen ISA dibawah The Iran Freedom 

Support Act untuk memberikan sanksi kepada semua pihak yang menjual teknologi 

terkait senjata kimia, biologis, atau senjata nuklir yang diperbaharui kembali oleh The 

Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act pada tahun 2012 memperluas 

sanksi ke entitas manapun yang ditetapkan andil bagian dalam joint venture dengan 

                                                 
106 Loc.cit 
107 Loc.cit. 
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Iran terkait penambangan, produksi, atau transportasi uranium. Didalam 

implementasinya tidak ada entitas yang dikenakan sanksi atas ketentuan ini. Pemicu 

ketiga adalah amandemen ISA dibawah CISADA pada tahun 2010 untuk 

mengeksploitasi ketergantungan Iran sebesar 40% terhadap impor bensin yang mana 

menghalangi penggunaan dana AS untuk mengisi cadangan strategis petroleum nya 

dengan produk dari perusahaan yang menjual bensin atau peralatan dan jasa lainnya 

ke Iran.108 Pada implementasinya terdapat 11 perusahaan yang terkena sanksi 

dibawah ketentuan ini.109 

Pemicu keempat adalah amandemen ISA dibawah bagian 201 dari Iran Threat 

Reduction and Syria Human Rights Act yang diresmikan pada tahun 2012 yang juga 

dikenal sebagai executive order 13590 dimana AS akan memberikan sanksi ke 

perusahaan yang menyediakan barang atau jasa senilai satu juta dolar AS atau lebih 

yang dapat digunakan Iran untuk menyokong atau mengembangkan sektor minyak 

dan gasnya. Pemicu kelima adalah amandemen ISA dibawah ITRSHRA bagian 201 

dimana AS akan memberikan sanksi bagi entitas yang memiliki kapal yang 

digunakan untuk mengangkut minyak mentah Iran dan juga entitas yang 

berpartisipasi dalam upaya pengembangan minyak dan gas bersama dengan Iran yang 

berada di luar Iran.110 Dalam implementasinya kedua pemicu ini memberikan sanksi 

                                                 
108 Ibid. hlm. 11 
109 Daftar lengkap perusahaan yang terkena sanksi dibawah ketentuan ini dapat dilihat di sub bab 

terkait implementasi sanksi ekonomi multilateral 
110 Ibid. hlm. 12-13 
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ke perusahaan perusahaan dibawah Naftiran Intertrade Company dan National 

Iranian Tanker Company yang merupakan dua perusahaan energi terbesar Iran.111 

CISADA yang dibuat khususnya untuk mengurangi kapasitas produksi 

minyak dan gas Iran dengan cara meniadakan dukungan luar negeri terhadap 

teknologi dan investasi untuk menyokong dan mengembangkan produksi minyak dan 

gas. Seorang pejabat AS mengestimasikan bahwa Iran pada tahun 2011 telah 

kehilangan sebesar 60 milyar dolar AS di investasi dikarenakan beberapa perusahaan 

besar menarik diri dari investasi di Iran. Meskipun terdapat beberapa perusahaan 

internasional yang tetap berinvestasi di sektor energi Iran, pengamat di beberapa 

ladang minyak utama di Iran mengatakan bahwa terdapat sedikit aktifitas 

pengembangan di berbagai situs pengembangan setelah tahun 2010 dikarenakan 

perusahaan perusahaan tersebut ingin menghindari sanksi ekonomi dari AS.112 

Iran yang terus menolak permintaan P5+1 dan terus mengembangkan program 

nuklirnya langsung menerima beberapa gelombang sanksi ekonomi komprehensif 

yang mematikan ekonomi Iran. Amandemen executive order 13622 dan executive 

order 13645 terkait penggunaan mata uang Iran dan logam mulia seperti emas dalam 

transaksi dengan Iran dimana kedua ketentuan ini memperbaharui ISA untuk 

mengenakan sanksi ke entitas manapun yang terlibat dalam pertukaran mata uang 

Iran yakni Rial dan juga menyediakan atau memberikan jasa penyediaan logam mulia 

ke Iran.113 Dalam implementasinya terdapat 3 entitas yang terkena sanksi dibawah 

                                                 
111 Ibid. hlm. 83 
112 Kenneth Katzman. Op.cit. hlm.60 
113 Kenneth Katzman, 2018, Op.cit., hlm. 12 
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ketentuan ini.114 Gabungan dari CISADA dan beberapa executive order dibawah Iran 

Freedom and Counter-Proliferation Act di tahun 2013 memblokir Iran dari 

perekonomian dunia, mematikan pasar minyak Iran, meng-embargo semua produk 

terkait program nuklir, dan menutup akses Iran’s National Bank untuk bertransaksi 

ke Bank internasional.115 

 Sanksi ekonomi yang bersifat multilateral menjadi faktor kredibilitas pertama 

karena sanksi multilateral memberikan legitimasi dan dampak yang lebih kuat dan 

membuat AS memiliki posisi ekonomi yang lebih strategis dibandingkan sanksi 

unilateral yang dilakukan pada pemerintahan Bush yang terbukti tidak efektif karena 

meningkatnya kapabilitas pengayaan nuklir Iran meskipun dikenakan sanksi 

ekonomi.116 Keenganan Iran untuk berunding dan memberikan konsesi dan 

ketidakpatuhan terhadap tuntutan non-proliferasi dihadapkan dengan sanksi ekonomi 

multilateral yang terus diperkuat dan diperbaharui seiring perkembangan teknologi 

nuklir Iran. Keberhasilan AS dalam membuktikan bahwa melalui beberapa 

pembaharuan CISADA akan kapabilitas dan kredibilitas AS untuk mempengaruhi 

aktor internasional lain untuk ikut terlibat dan mematuhi sanksi ekonomi ini 

mengakibatkan ekonomi Iran yang lumpuh akibat sanksi multilateral komprehensif, 

tuntutan masyarakat untuk perkembangan ekonomi, dan inflasi tinggi yang semakin 

lama semakin mencekik menjadi indikator bahwa sanksi ekonomi multilateral 

terbukti memaksa Iran untuk mengubah pendekatan politik luar negeri-nya dan 

                                                 
114 Loc.cit. 
115 Ebrahim Mohseni, 2015, Op.cit., hlm. 158-160 
116 Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock, Op.cit., hlm. 75 
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memungkinkan Hassan Rouhani naik sebagai presiden pada tahun 2013 dengan 

agenda engagement ke komunitas internasional.117 

 Penggunaan serangan cyber attack melalui operation olympic games dan 

assasination campaign oleh Israel yang merenggut dua nyawa ilmuwan nuklir Iran 

juga sedikit banyaknya juga berperan untuk menunjukan kredibilitas koersif AS dan 

membawa pesan ke Iran bahwa pengembangan teknologi nuklir yang tidak mematuhi 

permintaan P5+1 akan membawa konsekuensi tegas dari AS. Lebih dari itu 

kredibilitas koersif sangat terlihat pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad 

yang dalam upayanya untuk mendapatkan bahan bakar TRR terlibat dalam 

serangkaian negosiasi dengan AS, meskipun Iran telah memenuhi persyaratan yang 

diberikan yaitu untuk mengirim 12000 kg LEU nya untuk 1200 kg bahan bakar TRR, 

AS membatalkan pernjanjian tersebut di hari penandatanganan dan malah 

memberlakukan sanksi ekonomi multilateral pertama melalui resolusi UNSC 1929. 

Pasalnya Iran ditemukan melakukan pengayaan uranium secara sembunyi-sembunyi 

di fasilitas pengayaan Fordow yang muncul ke permukaan tepat dimasa perundingan 

TRR membuat AS membatalkan perundingan dan memberlakukan sanksi ekonomi. 

Sanksi ekonomi pertama di masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad ini 

menjadi contoh bahwa AS akan memberikan hukuman atas ketidakpatuhan Iran 

meskipun Iran memberikan konsesi dalam perundingan sekalipun. Sementara di sisi 

lain, reciprocity yang telah dilakukan selama perundingan di masa Hasan Rouhani 

kembali menegaskan bahwa kepatuhan akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik 

                                                 
117 Kenneth Katzman, Iran Sanctions, Congressional Research Service. CRS report April 18 2018, 

hlm. 54 
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untuk diambil oleh Iran. Pasalnya Rouhani yang memahami bahwa kredibilitas 

koersif AS mendorong negosiasi dan memberikan konsesi secara terus menerus 

diiringi insentif dari AS. Dengan kata lain, gabungan kredibilitas koersif dan 

reciprocity dari strategi diplomasi koersif AS berhasil memaksa Iran dengan secara 

eksplisit membuat Iran tidak mempunyai pilihan selain kepatuhan terhadap 

permintaan AS. 

5.2 Target State’s Domestic Politics and Economy 

 Selain coercer state strategy penting juga untuk melihat set variabel yang 

melibatkan kondisi politik dan ekonomi domestik negara target yang secara langsung 

mempengaruhi kerentanan negara target tersebut terhadap diplomasi koersif. 

Kekuatan politik dan ekonomi negara target akan mempengaruhi penilaian negara 

tersebut akan costs dan benefits dari kepatuhan dan ketidakpatuhan. 

5.2.1 Regime Self Perpetuation 

 Kondisi politik negara target pertama akan ditentukan oleh bentuk 

pemerintahannya, meskipun tidak memiliki pengaruh yang sangat signifikan diantara 

bentuk rezim ataupun demokratis, namun bentuk rezim akan dapat lebih mudah 

dilihat kondisi politik domestiknya karena sistem pemerintahannya yang tidak 

serumit negara demokratis. Argumen generik terkait kekuasaan adalah bahwa 

pemimpin merupakan aktor yang ingin tetap berkuasa, selama masa kekuasaan jika di 

sistem demokratis atau selama-lamanya jika dimungkinkan jika di sistem non-

demokratis.118 

                                                 
118 Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock, Op.cit., hlm. 54 
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 Untuk terus mempertahankan kekuasaannya suatu rezim dapat menggunakan 

cara-cara represif untuk mengekang persaingin di perpolitikan domestik. Maka, 

diplomasi koersif dapat berdampak lebih efektif apabila di perpolitikan domestik 

suatu rezim memiliki persaingan dan pihak oposisi. Sebaliknya, apabila dukungan 

rezim tinggi membuat suatu rezim lebih langgeng maka, diplomasi koersif akan 

kurang berdampak. Costs yang ditimbulkan instrumen diplomasi koersif didalam 

perpolitikan domestik akan diperkuat apabila rezim memiliki banyak pihak oposisi 

yang membuat rezim tersebut lemah.119 Iran merupakan negara dengan bentuk 

pemerintahan yang berbeda dengan bentuk pemerintahan seperti biasanya. Seteleah 

revolusi Islami Iran mengadopsi bentuk pemerintahan theocracy dengan supreme 

leader sebagai otoritas tertinggi dan presiden dengan otoritasi tertinggi setelah 

supreme leeader.120 Maka dari itu untuk melihat regime self perpetuation perlu untuk 

melihat kedua aktor politik ini. 

Salah satu kejadian yang sangat menonjol terkait power politic di Iran adalah 

the green movement pada tahun 2009 dimana pemilu yang dimenangkan oleh 

Ahmadinejad dinilai kontroversial dan pendukung Mir Hossein Mousavi melakukan 

demonstrasi menuntut penilaian ulang terhadap pemilu tersebut. Meskipun Iran telah 

melewati masa politik tidak stabil tersebut, namun Iran akibat kejadian tersebut 

menjadi negara yang terbelah dua diantara 4 faksi yaitu traditional conservative 

faction yang mendominasi institusi seperti guardian council dan the Assembly of 

Experts faksi ini sangat menentang pengaruh barat dan merupakan faksi yang 

                                                 
119 Loc.cit. 
120 Central Intelligence Agency, the world factbook. Available online at:  

https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html diakses pada 12 Mei 2018 
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memiliki hubungan paling erat dengan Khamenei. Kedua, the Principalist yang 

merupakan faksi konservatif sosial revolusioner yang mendominasi institusi milited 

seperti The Islamic Revolutionary Guards Corps dan Basij Veterans of the Iran-Iraq 

War, faksi inilah yang mendukung Ahmadinejad memenangkan pemilu selama masa 

pemerintahan keduanya yang kontroversial, kedua faksi ini menentang US dan 

menghawatirkan dampak dari Iran nuclear deal.121 

 Faksi ketiga adalah the pragmatic conservatis, or centrists yang 

mengutamakan perkembangan ekonomi dan terdiri dari kelas menengah. Mantan 

presiden Ayatollah Rafsanjani merupakan salah satu pemimpin kelompok ini. Bagi 

mereka kebijakan luar negeri yang moderat adalah kunci untuk perkembangan 

ekonomi. Rouhani juga memiliki pandangan ini dimana engagement dengan Amerika 

merupakan politik luar negeri yang logis dan rasional selama memajukan ekonomi 

Iran dan posisi Iran di timur tengah. Faksi terakhir adalah faksi yang dinilai paling 

populer namun tidak begitu memiliki pengaruh politis, The Reformist merupakan 

faksi yang mendukung perubahan sosial dan politik sebagai kunci dari kelanggengan 

Iran. Salah satu pendukung dari faksi ini adalah Mir Hossein Mousavi yang menjadi 

tahanan rumah dikarenakan demonstrasi massa, the green movement dimana Mousavi 

berperan sebagai pemimpinnya.122 

 Setelah pemilihan presiden pada tahun 2013 dimana Rouhani muncul sebagai 

presiden terpilih menandakan perubahan politik di Iran. Koalisi reformist dan centrist 

                                                 
121 Alireza Nader, Ali G. Scotten, dan James Hoobler, Iranian Domestic Challenges to the Joint 

Comprehensive Plan of Action, 2017, RAND Corporation, available online at 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE218/RAND_PE218.pdf diakses 

pada 11 Mei 2015 hlm. 2-3 
122 Alireza Nader, Ali G. Scotten, dan James Hoobler, 2017, Loc.cit. 
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conservatives yang membawa Rouhani menjadi presiden salah satunya merupakan 

bentuk kemarahan warga Iran terhadap kepemimpinan Ahmadinejad yang tidak 

berhasil membawa perubahan ekonomi seperti yang dijanjikan dan malah membawa 

Iran ke posisi ekonomi yang lebih parah akibat kebijakan politik yang kaku dan 

ketidakpatuhan terhadap P5+1. Perubahan ini juga memberikan kesempatan bagi 

Khamenei untuk mengubah arah kebijakannya. Koalisi kuat antara dua faksi ini 

berhasil mempersuasi supreme leader untuk menyetujui kebijakan luar negeri yang 

berbeda dengan pandangan pribadinya, semua atas nama maslehat, yaitu paham 

dimana Khamenei harus mendengarkan konsensus antara banyak faksi demi menjaga 

kelanggengan rezim di Iran. Dibawah tekanan kuat ini akhirnya Ayatollah Khamenei 

setuju untuk mengikuti konsensus elit politik dalam menyetujui JCPOA dan menahan 

ambisinya untuk membuat Iran negara yang self-sufficient.123 

 Dinamika politik domestik Iran yang terdiri dari 4 faksi dimana 2 faksi 

diantara nya memiliki pandangan moderat yang berbeda dengan rezim Iran membuat 

tekanan yang diberikan oleh instrumen koersif dapat menembus politik domestik dan 

lebih efektif untuk memaksa rezim Khamenei untuk menuruti permintaan dari P5+1. 

Demi menjaga kelanggengan rezim nya Khamenei dibawah tekanan 2 faksi besar 

akhirnya setuju untuk memberikan konsesi dan menuruti persyaratan JCPOA dan 

sebagai imbalan mendapatkan sanction relief. Presiden Iran yang dipilih melalui 

pemilu juga merupakan jalan masuk dikarenakan instrumen koersif khsusunya sanksi 

ekonomi dapat mendorong ketidakstabilan politik melalui ketidakpuasan masyarakat 

terhadap kebijakan pemerintah sehingga akhirnya secara tidak langsung akan 

                                                 
123 Alireza Nader, Ali G. Scotten, dan James Hoobler, 2017, Loc.cit. 
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mendorong perubahan kebijakan atau bahkan perubahan pemerintah yang lebih 

memilih kepatuhan terhadap permintaan negara koerser. 

5.2.2 Economic Calculation of the Costs 

 Kalkulasi costs dari instrumen diplomasi koersif yang dikenakan ke negara 

target secara ekonomis selanjutnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kerentanan negara target terhadap instrumen koersif yang dikenakan. Kalkulasi secara 

ekonomis terhadap costs yang dapat dipaksakan oleh kekuatan militer, sanksi 

ekonomi, dan instrumen koersif lainnya dan benefits yang dibawa oleh perdagangan 

dan insentif ekonomi lainnya mempengaruhi langsung seberapa kuat negara target 

dapat bertahan dari instrumen koersif. Kekuatan ekonomi khususnya dapat dilihat 

dari kapasitas negara target untuk menghalangi atau menahan sanksi ekonomi melalui 

substitusi import, cadangan dana yang cukup, partner dagang alternatif, dan cara cara 

lainnya. Namun, bahkan jika negara target dapat mereduksi dan bertahan dari sanksi 

ekonomi, benefits dari perdagangan tetap menjadi opportunity costs dan investasi 

yang dikorbankan.124 

 Seperti yang telah dijelaskan bahwa tekanan ekonomi yang diterima Iran 

setelah sanksi ekonomi multilateral komprehensif yang didorong oleh US, UNSC, 

dan EU berhasil melumpuhkan ekonomi Iran yang berujung pada ketidakstabilan 

politik akibat ketidakpuasan masyarakat akan kondisi ekonomi yang terus memburuk 

yang sangat menonjol pada pemerintahan Ahmadinejad antara tahun 2009-2013 yang 

membuka jalan bagi 2 faksi moderat untuk naik dan mendorong perubahan kebijakan 

                                                 
124 Bruce W. Jentleson dan Christopher A. Whytock, 2015, Op.cit., hlm. 55 
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politik melalui presiden terpilih Rouhani pada tahun 2013 dan berujung pada 

penandatangan JCPOA untuk mengembalikan posisi Iran kedalam pasar global. 

Sanksi berlapis multilateral yang didorong oleh US menjadi instrumen diplomasi 

koersif yang mampu dan terbukti mendorong Iran untuk menurunkan permintaannya 

dan juga melemahkan pendiriannya.125  

 

 

 

Hal ini dapat dicapai dikarenakan costs dari sanksi ekonomi yang membuat 

persentase pendapatan GDP Iran melalui minyak dan non minyak jatuh drastis pada 

tahun 2012 mendorong Iran untuk melakukan konsesi dengan imbalan sanction relief. 

Benefits yang didapatkan Iran tepat setelah memulai negosiasi dan engagement 

                                                 
125Astrid Viaud, The Iran nuclear deal: the Iranian and Us domestic factors that put its 

implementation at risk, 2016, Security Policy Brief no.74, available online at 

http://aei.pitt.edu/86896/1/SPB74.pdf diakses pada 11 Mei 2018, hlm. 5 

sumber: Astrid Viaud, security policy brief hlm. 5 
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dengan US tercerminkan dalam kenaikan drastis dari kontribusi industri minyak dan 

non minyak terhadap GDP pada tahun 2013 dan seterusnya. Selain insentif 

perdagangan minyak dan industri lainnya Iran juga melihat sanction relief sebagai 

solusi dari inflasi, tingkat pengganguran, dan pertumbuhan ekonomi yang buruk. 

 

 

 

Tabel 2 Variabel Ekonomi Makro Iran tahun 2009-2015 

Year Unemployment Inflation Economic Development 

2009 10.4 25.4 7.8 

2010 11.9 10.8 0.58 

2011 13.5 12.4 3.94 

2012 12.3 21.5 5.89 

2013 12.1 30.5 3 

2014 10.4 34.7 3 

2015 10.6 15.6 -5.8 

 

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa efek intensifikasi sanksi ekonomi secara 

multilateral mulai menunjukan diri setelah tahun 2010. Meskipun, menurut data dari 

departement of treasury AS data yang diterbitkan oleh Iran kurang tepat dan bahwa 

sebenarnya inflasi yang dialami Iran mencapai 50% hingga 70% di tahun 2011-2013 

dan tingkat pengangguran mencapai 20% dengan beberapa pekerja hanya dibayar 

sumber: Central Bank of Iran Yearbook 2015 
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setengah atau tidak dibayar sama sekali dan nilai tukar rial jatuh 56% terhadap dolar. 

Juga data yang dikeluarkan departement of treasury memprediksikan bahwa Iran 

setelah implementasi JCPOA akan melihat inflasi turun hinggake 15%, pertumbuhan 

ekonomi naik hingga 7% dan tingkat perdagangan minyak kembali ke semula.126 

Perhitungan yang diestimasi oleh elit politik Iran ini membuat Iran tidak 

memiliki pilihan selain kepatuhan terhadap permintaan diplomasi koersif. Lebih 

dalam lagi, kerentanan Iran terhadap instrumen diplomasi khususnya sanksi ekonomi 

dapat dilihat jelas dari ketiadaan infrastruktur serta kekuatan ekonomi yang dapat 

digunakan untuk membendung sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi yang telah 

dikenakan terhadap Iran selama 9 tahun ini bersifat multilateral artinya Iran hampir 

tidak memiliki alternatif trade partner yang dapat ia gunakan untuk membendung 

sebagian dampak dari sanksi ekonomi. Alienasi transaksi terhadap bank Iran secara 

global membuat ekonomi Iran terblokade dari ekonomi internasional secara 

sepenuhnya. Diangkatnya sanksi ekonomi serta insentif berupa sanction relief 

menjadi sangat menguntungkan sehingga Iran tidak dapat menolak untuk berunding, 

disisi lain terus berlanjutnya sanksi ekonomi akan semakin menghancurkan ekonomi 

Iran yang akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan demonstrasi masyarakat 

menjadi biaya ketidakpatuhan yang tidak bisa Iran ambil. 

5.2.3 The Role of Elites and Other Key Political and Social Actors 

 Faktor terakhir yang mempengaruhi kekuatan politik suatu negara target akan 

instrumen koersif yang dikenakan adalah peran yang diambil oleh elit politik, pejabat, 

                                                 
126 Kenneth Katzman, Iran Sanctions. Congressional Research Service. CRS report April 18 2018. 

Hlm.56-58 
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dan aktor sosial lainnya. Bahkan di sistem pemerintahan monarki dan diktatorship, 

suatu pemimpin tidak dapat secara penuh menginsulasi dirinya dari pengaruh elit 

politik dalam negeri. Elit dalam negeri dapat mengambil dua peran yaitu circuit 

breaker dimana kepentingan elit tersebut terancam apabila negara target menuruti 

permintaan dan memberikan konsesi maka, elit politik tersebut akan membantu 

menghalangi tekanan eksternal terhadap rezim tersebut. Sebaliknya apabila 

kepentingan elit tersebut akan lebih terpenuhi apabila negara target memenuhi 

konsesi politik yang diminta maka, elit tersebut akan berperan sebagai transmission 

belt, meneruskan tekanan eksternal dari instrumen koersif ke suatu rezim agar 

dipatuhi.127 

 Pada pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad peran elit politik dibawah koalisi 

konservatif Iran cenderung circuit breaker. Kebijakan yang dominan di bawah 

Ahmadinejad sangatlah kaku dan mengedepankan program nuklir Iran dengan paham 

bahwa Iran tidak akan tunduk oleh tekanan eksternal menjadikan diplomasi koersif di 

masa itu tidak menghasilkan negosiasi yang berarti. Kemudian, tindakan koersif yang 

terus diberlakukan oleh AS seiring perkembangan pengayaan dan kapabilitas nuklir 

yang dilakukan Iran dibawah Ahmadinejad digunakan oleh Ahmadinejad sebagai alat 

untuk mengantagonisasi barat dan mendapatkan dukungan masyarakat dan 

mengurangi perhatian dari situasi ekonomi yang memburuk. Tindakan tindakan 

koersif dari adminsitrasi Bush hingga awal administrasi Obama dijadikan 

                                                 
127 Ibid, hlm. 4-6 
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Ahmadinejad sebagai senjata untuk menggiring perhatian dan opini masyarakat 

menjadikan barat sebagai musuh bersama.128 

Peran elit yang sangat menonjol sebagai transmission belt adalah setelah 

naiknya Rouhani sebagai presiden Iran tahun 2013. Dinamika politik internal terus 

condong ke negosiasi dan engagement dengan US dan P5+1. Sangat berbeda dengan 

ketika pemerintahan Ahmadinejad atau bahkan sebelumnya ketika Bush menjabat 

sebagai presiden AS. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Rouhani bersama dengan 

koalisi 2 fraksi lainnya di Iran mendukung negosiasi dan engagement dengan US 

dikarenakan tuntutan perubahan politik demi kemajuan dan perkembangan ekonomi 

Iran. Perubahan politik internal Iran diperkuat menuju transmission belt ketika koalisi 

pro-Rouhani berhasil dalam implementasi JPOA dan hasil dari pemilihan 

parliamentary and Assembly of Experts di tahun 2016 yang berdampak pada 

berpindahnya politik Iran dari hardcore ideological menuju politik yang lebih 

moderat. Pemilu parlemen pada 2016 berhasil menaruh tiga pejabat politik pro-

Rouhani sebagai menteri yang pada pemilu sebelumnnya ditolak.129 

 Tentu saja Javad Zarif menteri luar negeri Iran yang bertanggung jawab dalam 

negosiasi JCPOA semenjak tahun 2013 juga sangat berperan sebagai transmission 

belt dimana Zarif secara proaktif menginisiasi beberapa perundingan seperti 

perundingan awal P5+1 dengan administrasi Rouhani di Genewa pada Oktober 

                                                 
128 Graeme A. M. Davies, Coercive Diplomacy Meets Diversionary Incentives: The Impact of US and 

Iranian Domestic Politics during the Bush and Obama Presidencies. Foreign Policy Analysis 2011 pp 

1-19. Hlm. 13 
129 Alireza Nader, Ali G. Scotten, dan James Hoobler, 2017, Ibid. hlm. 5 
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2013.130 Pada pemerintahan kedua Rouhani pun Zarif tetap berperan aktif dalam 

perundingan JCPOA dengan state secretary John Kerry dan berhasil menjalin 

hubungan lebih dalam antara dua negara. Pencapaian dan kerja keras Zarif selama 

perundingan dan Rouhani yang muncul dengan kebijakan moderat melalui 

engagement dengan AS berperan sebagai transmission belt dan menjadi salah satu 

faktor yang melancarkan perundingan antara P5+1 dan Iran sehingga 

ditandatanganinya JCPOA pada Juli tahun 2015. 

  

5.3. Implementasi Diplomasi Koersif AS melalui Sanksi Ekonomi Multilateral 

terhadap Iran dibawah Obama 

 

 Pada awalnya sanksi ekonomi AS terhadap Iran berada dibawah kerangka 

sanksi ekonomi yang dinamakan Iran Sanction Act yang mulai berlaku pada tahun 

1996. Kemudian sanksi ini dikembangkan dan diperluas dengan beberapa hukum dan 

kebijakan baru pada pemerintahan Barrack Obama yaitu Comprehensive Iran 

Sanctions, Accountability, and Divestment Act pada tahun 2010, The Iran Threat 

Reduction and Syria Human Rights Act pada tahun 2012, Iran Freedom and Counter-

Proliferation Act pada tahun 2012, dan beberapa executive order yang membuat ISA 

dapat mencakup bukan hanya sektor energi tetapi juga sektor finansial dan sektor 

industri lainnya secara komprehensif.131  

                                                 
130 Ebrahim Mohseni, 2015, Op.cit. hlm. 150 
131 Kenneth Katzman. Op.cit. hlm. 6 
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 Terdapat beberapa kunci pemicu sanksi utama dibawah ISA. Transaksi-

transaksi dengan Iran yang tergolong didalam pemicu ini akan membuat suatu 

perusahaan dianggap melanggar ISA dan menyebabkan perusahaan atau entitas 

tersebut diberikan sanksi dibawah ketentuan ISA. Pemicu utama yang telah 

diamandemen dan diperluas dari waktu ke waktu ini adalah sebagai berikut: 

Pemicu pertama, investasi untuk mengembangkan ladang minyak dan gas 

Iran. Pemicu inti dari ISA yang pertama kali dibentuk pada tahun 1996 adalah untuk 

mengharuskan presiden agar mensanksi perusahaan, entitas, atau individu yang 

melakukan investasi sejumlah lebih dari 20 juta dolar AS dalam waktu satu tahun di 

sektor energi Iran. Definisi investasi ini kemudian diperluas dibawah CISADA untuk 

mencakup tidak hanyak kegiatan memberikan modal/ekuitas, royalti, atau kontrak 

namun juga investasi yang sudah ada terkait pembangunan jalur pipa melalui Iran dan 

kontrak yang berdampak ke pembangunan, pengembangan, atau perluasan proyek 

energi Iran.132  

Pemicu kedua, perdagangan senjata penghancur massa dan teknologi terkait, 

senjata konvensional, dan partisipasi dalam usaha pertambangan uranium. Dibawah 

ISA sanksi akan dikenakan terhadap pihak manapun yang telah ditetapkan menjual; 

senjata kimia, biologis, dan nuklir serta teknologi terkait atau sejumlah senjata atau 

tipe senjata non konvensional. Sanksi akan dikenakan apabila penjual mengetahui 

atau memiliki alasan untuk tahu bahwa pembeli barang tersebut adalah Iran. 

Kemudian pemicu ini diperluas lagi pada tahun 2012 dibawah The Iran Threat 

Reduction and Syria Human Rights Act yang membuat ISA dapat mensanksi entitias 

                                                 
132 Loc.cit. 
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yang ditetapkan berpartisipasi dalam usaha bersama dengan Iran terkait 

pertambangan, produksi, atau transportasi Uranium. Adapun menurut laporan CRS 

yada yada tidak terdapat pihak yang terkena implementasi dari sanksi ini.133 

Pemicu ketiga adalah perdagangan bensin dimana dibawah amandemen 

CISADA didalam ISA untuk mengeksploitasi ketergantungan Iran terhadap impor 

bensin maka bagian hukum ini melarang penggunaan dana AS untuk mengisi 

Strategic Petroleum Reserve atau cadangan bensin strategis dengan produk dari 

perusahaan yang menjual bensin ke Iran dan selanjutnya menolak kredit Export-

Import Bank untuk diberikan ke perusahaan manapun yang menjual bensin atau 

peralatan terkait dan jasa ke Iran. Lebih detil-nya ketentuan hukum ini akan 

mensanksi perusahaan, entitas, atau individu manapun yang menjual ke Iran bensin, 

bahan bakar penerbangan, dan bahan bakar lainnya bernilai sejumlah lebih dari 1 juta 

dolar AS, dan kedua mensanksi pihak manapun yang menjual peralatan atau jasa 

yang akan membantu Iran membuat atau mengimpor bensin termasuk contohnya 

peralatan dan jasa yang diperlukan dalam kilang minyak atau pelabuhan Iran.134  

Inisiatif ini pada implementasinya kemudian mendorong Reliance Industries 

Ltd dari India untuk menghentikan penjualan bensin ke Iran semenjak akhir tahun 

2008. Selain itu, implementasi dari pemicu sanksi bagian ini yang memiliki jumlah 

perusahaan terbanyak yang terkena sanksi ekonomi karena menjual atau mengirim 

bensin ke Iran. Berikut adalah daftar tabel nama perusahaan tersebut dan jumlah 

penjualannya. 

                                                 
133 Loc.cit. 
134 Kenneth Katzman, Ibid. hlm.7 
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Pemicu ke-empat penyediaan peralatan atau jasa untuk produksi minyak, gas, 

dan petrokimia Iran. Bagian ISA yang diamandemen dibawah executive order 13590 

yang lahir dari Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act pada tahun 2012, 

mewajibkan AS untuk memberikan sanksi dibawah ISA terhadap perusahaan yang; 

menyediakan barang atau jasa senilai lebih dari 1juta dolar AS yang dapat digunakan 

Iran untuk memelihara atau menambah sektor gas dan minyaknya, barang dan jasa 

yang dimaksud termasuk transaksi menyediakan barang atau jasa ke Iran senilai 250 

ribu dolar AS yang dapat digunakan Iran untuk memelihara atau memperluas 

produksi produk petrokimianya.  

Pemicu kelima terkait transportasi minyak mentah Iran. Bagian ISA no 201 

yang diamandemen dibawah ITRSHRA dengan mensanksi entitas yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah yang:135 

• memiliki kapal yang digunakan untuk membawa minyak mentah Iran, sanksi 

ini juga memberikan otorisasi namun tidak mewajibkan Presiden untuk 

melarang kapal yang dimilliki oleh individu yang disanksi dibawah ketentuan 

ini untuk melabuh di pelabuhan AS selama dua tahun;  

• berpartisipasi dalam usaha kerjasama pengembangan minyak dan gas yang 

dengan Iran, yang berada diluar Iran, jika usaha kerjasama tersebut didirikan 

setelah 1 Januari 2002. Dalam implementasinya pemicu kelima mensanksi 

beberapa perusahaan yang menyediakan kapal untuk membawa minyak 

mentah Iran. 

                                                 
135 Loc.cit. 



100 

 

Selain ketentuan Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act yang 

mengamandemen ISA juga terdapat ketentuan ITRSHRA yang tidak 

mengamandemen ISA dan berdiri terpisah. Ketentuan terpisah ini mengaplikasikan 

sanksi ISA ke asuransi untuk entitas minyak Iran dan pembelian obligasi milik Iran. 

Ketentuan terpisah ini mewajibkan pengaplikasian 5 sanksi ISA yang telah dijelaskan 

tadi untuk entitas manapun yang: 

• menyediakan asuransi atau reasuransi untuk National Iranian Oil Company 

atau untuk National Iranian Tanker Company 

• membeli atau memfasilitasi penerbitan hutang negara dari pemerintah Iran, 

termasuk obligasi milik pemerintah Iran 

• membantu atau ikut terlibat dalam transaksi signifikan dengan IRGC atau 

entitas lainnya yang disanksi atau afiliasinya. 

Implementasi ketentuan terpisah dari ITRSHRA ini kemudian menetapkan 

NIOC dan NITC sebagai agen atau afiliasi dari IRGC pada 24 September 2012 dan 

memberikan sanksi terhadap NIOC dan NITC dibawah CISADA yakni melarang dua 

entitas ini untuk membuka rekening bank yang berbasis di AS. Kemudian pada 

tanggal 8 November 2012, the Department of Treasury memutuskan NIOC sebagai 

entitas proliferasi dan akan dikenakan sanksi dibawah CISADA yang mana melarang 

bank asing manapun yang telah ditetapkan memiliki hubungan langsung dengan 

NIOC termasuk didalamnnya memiliki rekening bank NIOC di negara asing, untuk 

membuka atau memiliki rekening bank yang berbasis di AS.136 

                                                 
136 Loc.cit. 
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Selanjutnya executive order 13622 yang diresmikan pada 30 juli 2012 

mengenakan sanksi tambahan berikut pada ISA yang melarang bank-bank dari sistem 

finansial AS atas tindakan berikut: 

• Pembelian minyak, produk petroleum lain, atau petrokimia dari Iran. 

• bertransaksi dengan NIOC atau NICO  

• E.O. 13622 ini juga menghalangi properti yang berada di AS dari entitas yang 

telah ditetapkan membantu atau menyediakan barang atau jasa ke NIOC, 

NICO, Central Bank of Iran, atau untuk pembelian mata uang AS atau logam 

berharga oleh pemerintah Iran.  

Yang menarik adalah dalam pengimplementasian sanksi dibawah E.O 13622 ini 

negara dari entitas yang terkena sanksi dapat mengajukan pengecualian jika negara 

tersebut telah mengurangi pembelian minyak nya dari Iran secara signifikan.  

Selanjutnya Executive Order 13645 yang disahkan pada 3 Juni 2013 menambah 

pengenaan sanksi spesifik dibawah ISA dan mengenakan sanksi ISA terhadap sektor 

otomotif Iran, pertukaran Rial, dan batuan berharga. Executive order ini memiliki 

ketentuan sebagai berikut;137  

• memberikan sanksi ISA terhadap entitas yang menyediakan barang atau jasa 

ke sektor otomotif Iran dan memblokade bang asing dari pasar AS jika bang 

tersebut membantu transaksi finansial dari sektor otomotif Iran.  

                                                 
137 Kenneth Katzman, Ibid. hlm.10 
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• memblokade properti di AS dan melarang rekening bang AS untuk bang asing 

yang melakukan transaksi dalam mata uang Iran atau memfasilitasi rekening 

yang memiliki Rial.  

• memperluas aplikasi executive order 13622 untuk juga mencakup entitas yang 

membantu Iran mendapatkan permata atau batuan berharga lainnya. 

• memblokade properti di AS yang dimiliki individu yang melakukan transaksi 

dengan entitas Iran yang ditetapkan sebagai specially designated national  

Ketika suatu entitas atau perusahaan diindikasikan berpotensi melanggar 

ketentuan sanksi diatas kemudian dibawah amandemen dari CISADA, ISA yang 

sebelumnya tidak memiliki batas waktu atau mandat untuk melakukan investigasi, 

kemudian diberikan mandat agar pemerintah memulai investigasi terhadap pihak 

yang berpotensi melanggar ISA apabila terdapat credible information dan dalam 

waktu 180 hari harus memutuskan kasus tersebut termasuk pelanggaran atau tidak. 

Credible information ini pun didefinisikan dibawah Iran Threat Reduction and Syria 

Human Rights Act dimana informasi yang diperlukan untuk memulai investigasi 

adalah pengumuman korporasi atau pengajuan korporasi ke pemegang sahamnya 

bahwa korporasi tersebut akan melibatkan diri dalam transaksi dengan Iran yang 

berpotensi melanggar pemicu-pemicu ISA. Disebutkan juga bahwa Presiden dapat 

menggunakan laporan dari Government Accountability Office dan Congressional 

Research Service sebagai credible information. Ditambah lagi dibawah ITRSHRA 

diwajibkan investigasi untuk dimulai jika sebuah perusahaan melaporkan 
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pengajuannya ke Securities and Exchange Commission bahwa perusahaan tersebut 

secara sadar terlibat dalam aktivitas yang melanggar ISA dan amandemennya.138  

Setelah suatu perusahaan ditetapkan melanggar, versi awal ISA mewajibkan 

pengenaan dua dari enam sanksi terhadap perusahaan tersebut. The Iran Freedom 

Support Act memberikan tambahan tiga kemungkinan sanksi baru dan mewajibkan 

pengenaan setidaknya tiga dari sembilan pilihan sanksi. CISADA kemudian 

menambahkan tiga lagi kemungkinan sanksi didalam ISA dan mewajibkan pengenaan 

setidaknya 5 dari 12 pilihan sanksi tersebut. 12 pilihan sanksi yang dapat dikenakan 

ke entitas yang melanggar yang mana dapat dipilih oleh Secretary of State atau 

Treasury adalah139; 

 

Available Sanctions Under ISA 

1. denial of Export-Import Bank loans, credits, or credit guarantees for US exports 

to the sanctioned entity (original ISA) 

2. denial of licenses for the US export of military or militarily useful technology to 

the entitiy (original ISA) 

3. denial of US bank loans exceeding $10 million in one year to the entity (original 

ISA) 

4. if the entity is a financial institution, a prohibition on its service as a primary 

dealer in US government bonds; and/or a prohibition on its serving as a 

repository for US government funds (each counts as one santion) (original ISA) 

5. prohibition on US government procurement from the entity (original ISA) 

6. prohibitions in transactions in foreign exchange by the entity (added by 

                                                 
138 Kenneth Katzman. Ibid. hlm14 
139 Kenneth Katzman. Ibid. hlm15-16 
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CISADA) 

7. prohibition on any credit or payments between the entity and any US financial 

institution (added by CISADA) 

8. prohibition of the sanctioned entitiy from acquiring, holding, using, or trading 

any US based property which the santioned entitiy has a (financial) interest in 

(addded by CISADA) 

9. restriction on imports from the sanctioned entity, in accordance with the 

International Emergency Economic Powers Act (original ISA) 

10. a ban on a US person from investing in or purchasing significant amounts of 

equity or debt instruments of a sanctioned person (added by ITRSHRA) 

11. exlusion from the United States of corporate officers or controlling shareholders 

of a sanctioned firm (added by ITRSHRA) 

12. imposition of any of the ISA sanctions on principal offices of a sanctioned firm 

(added by ITRSHRA) 

Mandatory Sanction: Prohibition on Contracts with the US Government. CISADA 

added a requirement in ISA that companies, as a condition of obtaining a US 

government contract, certify to the relevant US government agency that the firm-and 

any companies it owns or controls-are not violating ISA. Regulations to implement 

this requirement were issued on September 29, 2010 

Executive Order 13547 of May 23, 2011: This executive order made a blanket 

stipulation that, when an entity is sanctioned under Section 5 of Isa, the penalties to 

be imposed are numbers 3,6,7, and 9, above. The order also clarified that it is the 

reponsibility of the Department of Treasury to implement those ISA sanctions that 

involve the financial sector, including bans on loans, credits, and foreign exchange 

for, or import from, the sanctioned entitiy, as well as blockage of property of the 

sanctioned entity (if these sanctions are selected by the Secretary of State, who makes 

the decision which penalties to impose on sanctioned entitites). 
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Berikut adalah daftar entitas yang dikenakan sanksi dibawah ISA:140 

Determinations and Sanctions under the Iran Sanctions Act 

Naftiran Intertade Co. (NICO), Iran and 

Switzerland. Sanctioned for activities to 

develop Iran’s energy sector. 

Sept. 30, 2010 

Total (France); Statoil (Norway); ENI (Italy); 

and Royal Dutch Shell. 

Sept. 30, 2010 

Inpex (Japan) Nov. 17, 2010 

Belarusneft (belarus, subsidiary of 

Belneftekhim) Sanctioned for $500 million 

contract with NICO to develop Jofeir oil field. 

March 29, 2011 

Petrochemical Commercial Company 

International (PCCI) of Bailiwick of Jersey 

and Iran; Royal Oyster Group (UAE); Tanker 

Pacific (Singapore); Allvale Maritime 

(Liberia); Societie Anonyme Monegasque Et 

Aerienne (SAMAMA, Monaco); Speedy Ship 

(UAE); Associated Shipbroking (Monaco); 

and Petroleos de Venezuela (PDVSA, 

Venezuela) 

May 24, 2011 

Zhuhai Zhenrong Co. (China); Kuo Oil Pte 

Ltd. (Singapore); FAL Oil Co. (UAE) 

Jan 12, 2012 

Sytrol (Syria), for sale of gasoline to Iran Aug 12, 2012 

Tanker Pacific; SAMAMA; and Allvale 

Maritime 

April 12, 2013 

Ferland Co.Ltd. (Cyprus and Ukraine) May 31, 2013 

Dettin SPA (Italy) Aug 29, 2014 

  

                                                 
140 Kenneth Katzman, Ibid. hlm. 78-80 
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Entities Sanctioned Under E.O. 13622 

Jam Petrochemical Company; Niksima 

Food and Beverage JLT 

May 31, 2013 

Asia Bank (for delivering from Moscow 

to Tehran of $13 million in US bank 

notes) 

Aug 29, 2014 

Five individuals and one company for 

helping Iran acquire US banknotes; 

Hassein Zeidi, Seyed Kamal Yasini, 

Azizullah Qulandary, Asodollah Seifi, 

Teymour Ameri, and Belfast General 

Trading. 

Dec 30, 2014 

 

Entities Sanctioned Under E.O. 13645 

Five entities/persons supporting NITC: 

Mid Oil Asia (Singapore); Singa Tankers 

(Singapore); Siqriya Maritime 

(Philippines); Ferland Company Limited; 

Vitaly Sokolenko 

Dec 12, 2012 

Three entities/persons for deceptive Iran 

oil dealings: Saeed Al Aqlii; Al Aqlii 

Group LLC; Anwar Kamal Nizami 

April 29, 2014 

Faylacca Petroleum; Lissome Marine 

Services LLC and six of its vessels; 

Abdelhak Kaddouri; Mussafer Polat; 

Seyedeh Hanje Seyed Nasser Seyyedi 

Aug 29, 2014 

  



107 

 

Melalui implementasi sanksi ekonomi diatas yang menunjukan bahwa AS 

mampu mengenakan dan memaksa banyak pihak untuk ikut mendukung dan 

melaksanakan ketentuan ketentuan sanksi ekonomi dibawah ISA yang diamandemen 

secara berkala melalui Comprehensive Iran Sanction, Accountability, and Divestment 

Act, Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act, dan executive order 

membuat sanksi ekonomi yang dikenakan oleh AS lebih memaksa sehingga berhasil 

mendorong kepatuhan dari Negara-negara asing untuk ikut dan mematuhi sanksi ini. 

Intensifikasi sanksi dan pemanfaatan kondisi ekonomi Iran melalui amandemen ISA 

secara berkala ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa implementasi 

diplomasi koersif AS melalui sanksi ekonominya sangatlah kredibel, menggiring 

negara-negara lain untuk ikut berpartisipasi dan melumpuhkan ekonomi Iran sehingga 

mampu mengubah struktur insentif Iran yang akhirnya memilih untuk menuruti 

tuntutan AS dan meninggalkan kebijakan nuklirnya. 

Bagaimana sanksi ekonomi yang diamandemen melalui CISADA yang 

memanfaatkan ketergantungan Iran terhadap impor bensin dan executive order 13645 

yang menggunakan kekuatan finansial AS untuk memaksa Negara lain agar ikut 

mengasingkan system finansial Iran sehingga akhirnya central bank of Iran tidak 

dapat bertransaksi dengan bank asing lainnya membuat Iran mengerti bahwa AS 

kredibel dan dapat memaksa atau mendorong negara asing lainnya untuk ikut 

mematuhi sanksi ekonomi yang ditetapkan dibawah pemerintahan Obama. 

Pengaplikasian sanksi ekonomi melalui ISA yang terdiri dari 12 poin yang membuat 

negara lain harus memilih untuk bertransaksi dengan pasar AS dengan mengasingkan 

dan tidak bertransaksi dengan Iran atau bertransaksi dengan Iran namun tidak dapat 
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bertransaksi dengan AS secara jelas membuat negara negara asing tidak memiliki 

pilihan lain selain mematuhi ketentuan-ketentuan ISA untuk menghindari potensi 

dikenakannya sanksi ekonomi tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Diplomasi koersif Amerika dibawah pemerintahan Obama semenjak awal 

mengambil pendekatan yang sangat berbeda dari diplomasi koersif para 

pendahulunya. Obama memulai hubungan dengan Iran menekankan diplomasi dan 

engagement bukan threat yang menjadi kunci perundingan P5+1 dengan Iran selama 

dua tahun yang akhirnya menghasilkan JCPOA. JCPOA atau the Iran Nuclear Deal 

menjadi pencapaian signifikan dimana sesuai persyaratan perjanjian ini Iran tidak 

akan meraih senjata nuklir artinya program nuklir Iran akan secara eksklusif bersifat 

damai. Pencapaian ini juga yang menandakan kesuksesan diplomasi koersif AS yang 

telah berjalan selama lebih dari dua dekada. Seiring dengan diangkatnya sanksi 

ekonomi Iran terus menunjukan komitmen positif dan menghormati perjanjian yang 

disepakati Juli 2015 ini. 

 Suatu strategi diplomasi koersif akan cenderung sukses apabila memenuhi 

beberapa set variabel yang dikemukakan oleh Jentleson dan Whytock yang tediri dari 

strategi negara koerser dan kondisi ekonomi politik negara target. Bila dilihat dari 

strategi diplomasi negara coercer AS berhasil memenuhi ketiga variabel dimana 

dibawah Obama, strategi diplomasi koersif AS membidik spesifik policy change dari 

program nuklir Iran melalui instrumen sanksi multilateral yang ditujukan secara 

khusus untuk melumpuhkan pendanaan terhadap program nuklir tersebut. 
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Selanjutnya, strategi Obama adalah memulai perundingan tepat setelah Rouhani 

terpilih menjadi presiden pada tahun 2013. Rouhani yang muncul sebagai faksi 

moderat berkomitmen dengan negosiasi dan engagement dengan P5+1. 

 Perundingan intensif selama dua tahun yang menghasilkan Iran Nuclear Deal 

ini juga menemui beberapa hambatan. Namun, disini strategi diplomasi koersif 

Obama kembali memenuhi variabel kredibilitas koersif dimana ketika Iran tidak 

mematuhi permintaan P5+1 AS secara tegas mengenakan sanksi ekonomi berlapis 

juga mengerahkan beberapa upaya koersif lainnya seperti cyber attack yang memberi 

pesan ke Iran bahwa ketidakpatuhan akan direspon oleh instrumen koersif yang tegas, 

sementara AS juga memberikan imbalan secara bertahap setelah implementasi JPOA 

seiring Iran memenuhi komitmen perjanjian, AS membebaskan aset Iran yang 

dibekukan. Gabungan kedua elemen ini membuat strategi diplomasi yang seimbang 

diantara applying costs dan giving carrots ke negara target. 

 Kondisi politik domestik dan ekonomi negara target kemudian menjadi set 

variabel kedua yang tidak kalah penting dalam pengaruhnya terhadap kesuksesan 

suatu diplomasi koersif. Iran yang memiliki kondisi politik domestik yang terbagi 

kedalam fraksi moderat dan hardcore mengindikasikan kerentanan Iran terhadap 

tekanan dari instrumen diplomasi koersif. Kondisi ekonomi yang semakin merosot 

mendorong fraksi moderat untuk naik ke kekuasaan dimulai dari pemerintahan 

Rouhani yang menuntut perubahan politik demi perkembangan ekonomi dan 

survivability Iran. Dorongan fraksi moderat berhasil menjadi transmission belt yang 

mana meneruskan tekanan diplomasi koersif ke supreme leader Ali Khamenei yang 
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terpaksa melakukan konsesi dan menyetujui JCPOA. Gabungan dari terpenuhi nya 

set-set variabel inilah yang menjadi faktor kesuksesan diplomasi koersif Amerika 

Serikat terhadap program nuklir Iran pada masa pemerintahan Barrack Obama tahun 

2009-2015. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang saya capai, terdapat beberapa saran maupun 

rekomendasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti diplomasi koersif 

secara umum: 

1. Diplomasi koersif adalah alat politik luar negeri yang meskipun popular sangatlah 

rumit dalam aplikasinya sehingga sangat tergantung terhadap aktor yang sedang 

berkuasa pada masa itu, sehingga dalam memilih kasus diplomasi koersif sebaiknya 

melakukan pre-riset yang mumpuni. 

2. Sebagian besar literatur diplomasi koersif meneliti studi kasus diplomasi koersif 

dengan penekanan terhadap efektivitas, faktor kesuksesan, atau strategi diplomasi 

koersif, maka sebaiknya sebagai hasil pre-riset harus ditemukan landasan kuat bahwa 

diplomasi koersif tertentu menarik diteliti dan memiliki kecocokan dengan literatur 

yang ada. 
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