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Abstrak 

Nuklir merupakan alat strategis dimana memiliki fungsi untuk mendukung 

pertahanan negara serta dapat juga digunakan untuk tujuan damai, seperti sumber 

energi listrik dll. Selain itu, nuklir juga digunakan dalam strategi sebuah negara 

untuk memunculkan efek deterrence yang ditujukan pada negara lain. Oleh karena 

itu, banyak negara ingin mengembangkan nuklir salah satunya Iran. Namun, 

program nuklir Iran tidak berjalan dengan lancar dimana banyak menuai kecaman 

oleh dunia internasional. Hal tersebut disebabkan oleh laporan dari IAEA mengenai 

potensi nuklir Iran untuk mengembangkan bom. Sebelumnya juga, Iran tidak 

menuruti additional protocol yang diberikan oleh IAEA untuk memberi akses 

melakukan investigasi secara menyeluruh kepada fasilitas nuklir negara tersbut. 

Dengan hal tersebut, negara-negara seperti AS, China, Rusia, Inggris, Perancis, dan 

Jerman membentuk kelompok P5+1 untuk melakukan negosiasi dengan Iran. 

Namun, Iran tetap mengembangkan nuklirnya dan mendapat sanksi oleh dunia 

internasional. Hingga pada pergantian pemimpin di Iran dimana Hassan Rouhani 

menggantikan Ahmadinejad yang memunculkan perubahan dengan disepakatinya 

kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2015. Keputusan Iran dalam menyepakati 

kesepakatan nuklir JCPOA dilihat menggunakan adaptive model dengan variabel 

external change, structural change, dan leadership. 

Kata Kunci: Iran, P5+1, JCPOA, Adaptive Model. 
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Abstract 

Nuclear is a strategic tool which has the function to support the defense of the 

country and can also be used for peaceful purposes, such as sources of electrical 

energy etc. In addition, also used in the nuclear strategy of a country to bring up 

the effect of deterrence aimed at other countries. Therefore, many countries want 

Iran to develop a nuclear one. However, Iran's nuclear program does not run 

smoothly where a lot of condemnation by the international community. This was 

caused by the report of the IAEA on Iran's nuclear potential to develop the bomb. 

Previously also, Iran does not comply with the additional protocol given by the 

IAEA to provide access to conduct a thorough investigation to strike the country's 

nuclear facilities. With this, countries such as the US, China, Russia, Britain, 

France and Germany make up the P5 + 1 negotiating with Iran. However, Iran still 

developing nuclear and sanctions by the international community. Until the turn of 

the leaders in Iran where Hassan Rouhani replace Ahmadinejad's rise to a change 

in the agreement on nuclear deal JCPOA 2015. Iran's decision to agree to nuclear 

deal JCPOA viewed using adaptive models with external change, structural 

change, and leadership. 

 

Keywords: Iran, P5+1, JCPOA, Adaptive Model. 
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“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu 
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menggunakan untuk memotong, ia akan 

memotongmu (menggilasmu)” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nuklir merupakan senjata yang strategis bagi negara dimana tidak hanya 

untuk mendukung kekuatan pertahanan negara saja, namun juga dapat 

memunculkan efek deterrence dalam strategi yang dilancarkan suatu negara kepada 

negara lain. 1  Strategi deterrence merupakan suatu cara yang diterapkan para 

pemikir strategi untuk menghadapi musuh dengan membentuk suasana psikologis 

bukan upaya fisik, dimana untuk mempengaruhi perhitungan-perhitungan dalam 

pikiran musuh yang ketika ingin menyerang. Contoh: penulis memiliki peti berisi 

uang yang dijaga oleh seorang pria dengan senjata lengkap namun ada seorang 

maling yang ingin mengambilnya, karena melihat penjaga dengan senjata lengkap, 

maling tersebut tidak jadi mengambil peti yang berisi uang. Oleh sebab itu, 

deterrence berfungsi pada saat sebelum perang terjadi dikarenakan sifatnya yang 

mempengaruhi psikologis.2 

Menurut Ward Wilson, tiga keuntungan pada nuklir deterrence, yaitu 

berlindung atau bertahan dari serangan perlawanan dengan senjata nuklir, 

berlindung atau bertahan dari serangan perlawanan dengan senjata konvensional, 

dan yang terakhir memiliki pengaruh diplomatik. 3  Selain itu, nuklir juga 

bermanfaat untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarukan 

                                                           
1Collins, John M. 2002. Nuclear Warfare Strategies, Military Strategy: Principles, Practices and 

Historical Perspectives, Washington, D.C. : Hal. 133-144. 
2Mas’Oed, Mohtar.Ilmu Hubungan Internasional,Disiplin Ilmu dan Metodologi.: Hal. 163. 
3Wilson, Ward. 2008. Nonproliferation Review, Vol. 15, No. 3. The Myth of Nuclear Deterrence, 

Routledge, Taylor and Francis Group.: Hal. 421 
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seperti batu bara dan minyak. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan 

pembangunan negara yang didasari oleh keuntungan dari efisiensi karena energi 

yang dapat diperbarui. Contoh, 1 gram nuklir yang dihasilkan dari proses fission 

sama dengan 2 ton pembakaran yang menghasilkan energi dari batu bara atau setara 

dengan listrik dalam jumlah 50.000 kwh/jam.4 Oleh karena itu, banyak negara ingin 

mengembangkan teknologi nuklir. 

Iran merupakan salah satu negara yang sedang mengembangkan nuklir. 

Bahkan, Iran sudah mengembangkan teknologi nuklir sejak lebih dari 5 dekade 

yang lalu sebelum tahun 2016, dimana hal tersebut digunakan untuk memenuhi 

kepentingan nasionalnya. 5  Kebutuhan akan listrik yang semakin meningkat, 

ditambah lagi dengan menipisnya persediaan energi dibumi selain untuk 

memaksimalkan produksi eksport-nya, seperti minyak yang selama ini dihasilkan 

oleh Iran menuntut negara tersebut untuk mengembangkan energi alternative 

nuklir. 6  Namun program nuklir Iran tidak serta-merta berjalan mulus, dimana 

mendapat banyak tekanan dari beberapa negara besar dunia. 

Mulai dari paska Revolusi Islam Iran 1979, yang menandakan putusnya 

hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) beserta negara-negara barat 

lainnya, karena peristiwa penyanderaan staf kedutaan besar AS dan pembatalan 

semua kerjasama nuklir dengan negara-negara barat setelah berganti rezim dari 

Shah kepada Khomenei.7 Namun sebelumnya, kerjasama pembangunan fasilitas 

nuklir dengan negara-negara barat dan AS sudah berjalan 90% di Bushehr 1 dan 

                                                           
4Maskuriah, 1 gram uranium setara 2 ton batu bara.http://www.antaranews.com/berita/405436/1-

gram-uranium-setara-2-ton-batu-bara. Diakses pada 25 Mei 2016 pukul 13:15 WIB. 
5Kerr, Paul K. 2012.Congressional Research Service,Iran’s Nuclear Program: Status. : Hal. 1. 
6Ibid.: Hal.  2. 
7International for Science and International Security, Iran’s Nuclear History from the 1950s to 2005. 

Hal: 2. 
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50% di Bushehr 2.8 Selanjutnya, Iran membangun kembali reaktor nuklir pada masa 

pemerintahan Hashemi Rafsanjani, dimana Iran sangat membutuhkan energi 

alternatif untuk mensuplai listrik yang semakin sedikit keberadaanya ditengah 

lonjakan pertumbuhan populasi yang pesat.9 

Iran mencoba membangun nuklirnya, yang mana kali ini mencoba 

bekerjasama dengan negara-negara, seperti Rusia, Cina, dan Argentina. Namun, hal 

tersebut tidak berjalan lancar dimana AS telah melakukan penekanan dan lobi 

terhadap upaya-upaya kerjasama yang dilakukan negara-negara tersebut yang pada 

akhirnya membatalkan beberapa perjanjiannya dengan Iran. 10  Sampai pada 

pemerintahan Ahmadinejad, hubungan antara Iran dan AS serta negara-negara barat 

berjalan tidak harmonis yang berdampak pada pembangunan nuklir Iran.  

Pada masa pemerintahan Ahmadinejad, Iran sangat keras mempertahankan 

program nuklir tetap berjalan dan menolak untuk menghentikan produksi nuklirnya. 

Dimana sebelumnya sempat terhenti setelah adanya kesepakatan yang dicapai 

dengan negara-negara UE 3 dan mendapat protokol tambahan dari IAEA untuk 

menggali informasi lebih dalam lagi tentang program nuklir Iran.11 Bahkan, Iran 

sudah dijatuhi sanksi beberapa kali akibat tetap menjalankan program nuklir.12 

Namun, berbagai macam sanksi dan isolasi yang dibebankan terhadap Iran tidak 

juga membuat negara tersebut berubah pikiran untuk menuruti apa yang diinginkan 

negara-negara barat. 13  Iran mengaku bahwa apa yang sedang dikerjakan yaitu 

                                                           
8Cordesman dan Al-Rodhan. 2006. Center for Strategic and International Studies 

Arleigh A. Burke Chair in Strategy, Iranian Nuclear Weapons? 

The Uncertain Nature of Iran’s Nuclear Programs.: Hal.  24. 
9 Kebijakan nuklir ..., Tide Aji Pratama, FISIP UI., (2008): 37. 
10Ibid. 
11Iran’s Nuclear Program: Status.Ibid.: Hal. 6. 
12Ibid.: Hal. 25. 
13Iranian Nuclear Weapons? The Uncertain Nature of Iran’s Nuclear Programs. Loc. Cit.: Hal. 12. 
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program nuklirnya adalah untuk tujuan damai, bukan untuk tujuan militer.14 Hal 

tersebut juga disampaikan oleh supreme leader Iran Ayatulloh Khamenei pada 

pidatonya di Iran.15 

Selanjutnya di tahun 2006, negara-negara besar dunia membentuk 

kelompok yang diberi nama P5+1, atas respon dari Iran yang tidak mematuhi 

kesepakatan dan protokol tambahan yang telah disebutkan sebelumnya. Kelompok 

tersebut terdiri dari gabungan lima anggota tetap dewan keamanan PBB ditambah 

satu perwakilan Uni Eropa. Hal ini dilakukan untuk membawa Iran kembali 

mematuhi kesepakatan dengan UE3 yang menyuruh menghentikan kegiatan 

nuklirnya sementara serta menjalankan protokol tambahan yang diberikan IAEA.16 

Namun, berbagai upaya yang dilakukan tidak juga membuat Iran patuh dan tetap 

menjalankan program nuklirnya. Akan tetapi, negara-negara P5+1 tidak menyerah 

dan tetap berupaya untuk menghentikan program nuklir Iran melalui jalur 

diplomasi. Hingga pergantian kepemimpinan di Iran tahun 2013 dari Ahmadinejad 

kepada Hasan Rouhani dimana mengalami perubahan atas sikap kepada negara-

negara barat mengenai permasalahan nuklirnya serta dicapainya berbagai 

kesepakatan.17 

Pada bulan Juli 2015 dunia telah menorehkan sejarah dimana terjadi 

pencapaian kesepakatan tentang nuklir Iran dengan kelompok negara P5+1, yang 

mana isu tersebut sebelumnya syarat akan berakhir dengan perang. Isu yang sudah 

terjadi cukup lama dan melalui berbagai negosisasi yang alot sejak tahun 2006 dari 

kedua belah pihak dikarenakan masing-masing pihak mempertahankan segala apa 

                                                           
14Iran’s Nuclear Program: Status. Loc. Cit.: Hal. 2. 
15Ibid. 
16Ibid.: Hal. 6. 
17Katzman dan Kerr. 2015. Congressional Research Service. Iran Nuclear Agreement. : Hal. 1 
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yang menjadi kepentingannya. Adapun kelompok P5+1 tersebut terdiri dari 

Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Perancis, Inggris, dan Jerman.18 

Selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa setelah 

berganti Presiden, Iran mengalami perubahan sikap atas negara-negara barat 

dimana Iran sangat terbuka terhadap adanya upaya diplomasi serta mengikuti segala 

alur berjalannya negosiasi. Sampai dicapainya kesepakatan berbagai syarat yang 

telah dituangkan dalam Joint Comprehensive Plant of Action (JCPOA)19 dengan 

P5+1 agar kedua belah pihak melaksanakannya.20 Kesepakatan mengenai isu nuklir 

Iran dicapai dengan imbalan pengurangan sanksi yang selama ini diterima negara 

tersebut.21 Dalam hal ini, Iran tetap bisa menjalankan program nuklirnya tanpa 

harus meniadakan atau tidak dapat melanjutkannya, serta hal lainnya yang didapat 

Iran berupa pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini diterima.22 

Selanjutnya dibawah kepemimpinan Hasan Rouhani, Iran memiliki 

perbedaan pandangan dengan pemimpin sebelumnya mengenai program nuklirnya 

yang dimana ditandai dengan adanya inisiatif untuk memulai perundingan babak 

baru nuklir Iran dengan kelompok P5+1 yang belum juga menemukan titik terang 

dari berbagai negosiasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Keseriusan tersebut 

salah satunya terlihat dari dukungan penuh pemerintahan Iran yang dibuktikan 

dengan pernyataan yang dilontarkan langsung oleh Presiden Rouhani untuk 

                                                           
18 Hannas, Kesepakatan Nuklir dengan Iran Berhasil Dicapai.  
http://www.voaindonesia.com/content/kesepakatan-nuklir-dengan-iran-berhasil-

dicapai/2860802.html. Diakses pada 20 April 2016 pukul 12:15 WIB. 
19 https://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-

action_en.pdf. Diakses pada 21 April 2016 pukul 13:00. WIB 
20Iran Nuclear Agreement. Loc. Cit.: Hal. 1. 
21Kesepakatan Nuklir dengan Iran Berhasil Dicapai.Loc. Cit.  
22Ibid. 
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memulai kembali adanya negosisasi serius kearah penyelesaian isu program nuklir 

Iran. Seperti yang disampaikan The Foreign Office of Iran:23 

that it hoped Rouhani would use his victory to engage with international concerns over 

Iran's nuclear ambitions and develop a "constructive" relationship with the wider international 

community."We call on him to use the opportunity to set Iran on a different course for the future: 

addressing international concerns about Iran's nuclear programme, taking forward a constructive 

relationship with the international community, and improving the political and human rights 

situation for the people of Iran." 

Selain itu, upaya Iran untuk menyelesaikan kasus nuklirnya terlihat pada 

kehadiran Iran dalam sidang majelis umum PBB yang dilaksanakan di New York, 

yang mana juga membawa agenda untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran dengan 

negara-negara barat serta mengadakan pertemuan tingkat menteri dilain 

kesempatan.24 

Perubahan juga dibuktikan setelah beberapa bulan berjalannya negosiasi 

sejak Presiden Rouhani menjabat, didapatkan kesepakatan sementara antara Iran 

dengan kelompok negara P5+1 di Jenewa pada bulan november tahun 2013 yang 

mana hal ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari yang sebelumnya 

memakan waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun sejak dibentuknya 

kelompok negara P5+1. Kesepakatan yang biasa disebut sebagai Joint Plant of 

Action (JPA) ini menjadi penanda awal mula perbaikan hubungan antara Iran dan 

negara-negara barat dan AS serta sebagai pengantar pada kesepakatan yang lebih 

komperhensif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.25 

                                                           
23 Anonymous, Iran: Hassan Rouhani Wins Presidential Election. 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/15/iran-presidential-election-hassan-rouhani-wins. 

Diakses pada tgl. 25 Mei 2016 pukul 11.00 WIB. 
24 Sciutto, Rizzo, dan Cohen. Rouhani: Nuclear Weapons Have No Place in Iran’s Security. 

http://edition.cnn.com/2013/09/24/world/un-general-assembly-tuesday/. Diakses pada tgl 31 Mei 

2016 pukul 20.00 WIB. 
25 Anonymous,Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran. 
https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran. Diakses pada 

tgl 16 Mei 2016 pukul 21.00 WIB. 
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Selanjutnya, pada Januari 2014 kedua belah pihak mulai menerapkan apa 

yang sudah menjadi kesepakatan pada JPA. Hingga pada akhirnya sampai kepada 

kemajuan dari tindak lanjutnya kearah perubahan yang lebih komperhensif atau 

JCPOA untuk menjamin seluruh program nuklir Iran benar-benar ditujukan untuk 

tujuan damai di tahun 2015. Selain itu, negara-negara barat termasuk AS juga 

bersedia mencabut sanksi dan isolasi yang selama ini diberikan terhadap Iran.26 

Kemudian, dari kesepakatan tersebut terdapat kerjasama-kerjasama lain diantara 

kedua belah pihak untuk bersama-sama mengatasi permasalahan dunia 

internasional.27 

Pada masa pemerintahan Rouhani, memunculkan beberapa perubahan 

terhadap Iran, khususnya setelah terjadi kesepakatan dimana tidak hanya terbebas 

dari belenggu sanksi ekonomi saja melainkan juga dalam hubungannya dengan 

negara-negara barat yang sudah bertahun-tahun tidak harmonis. Iran yang 

sebelumnya tidak memiliki hubungan harmonis dengan negara-negara barat, sejak 

peristiwa Revolusi Islam Iran 1979 dan juga mengenai program nuklirnya, berubah 

setelah berganti kepemimpinan tersebut. Iran saat ini dapat bekerjasama  dengan 

negara-negara barat dan AS serta tidak menutup kemungkinan akan menjalin 

hubungan yang harmonis kembali dengan negara-negara tersebut.28 Oleh karena 

itu, hal ini menjadi menarik, dimana setelah bertahun-tahun lamanya Iran memiliki 

hubungan yang beku dengan negara-negara barat dan AS mulai mencair dibawah 

kepemimpinan Rouhani. 

                                                           
26Iran Nuclear Agreement. Loc. Cit.:Hal. 1 
27Ibid.Hal. 23-24 
28  Shanahan, Rodger.Iranian foreign policy under Rouhani. February (2015): 1-2. 

http://www.lowyinstitute.org/. Diakses pada 31 Maret 2016 pukul 21.00 WIB. 
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Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa terdapat signifikansi perubahan 

sikap Iran terkait dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Sesuai 

dengan apa yang telah disampaikan diatas, maka fokus penelitian ini berpusat pada 

adaptasi keputusan Iran mengenai kesepakatan nuklir dengan kelompok negara 

P5+1 tahun 2013 sampai 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana adaptasi Pemerintah Iran terhadap kesepakatan nuklir JCPOA 

dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013-2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

untuk  mengetahui adaptasi dari hasil keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir 

dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 sampai 2015, menggunakan model 

adaptif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Dapat memberikan referensi bagi para penstudi Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik khususnya penstudi Hubungan Internasional, lebih spesifik lagi 

mengenai model adaptif pada kebijakan luar negeri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat menjadi bahan acuan, referensi, atau literatur bagi para 

pembuat kebijakan dalam politik luar negeri dengan adaptasi dari faktor 

external change, structural change, dan leadership. 
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BAB II 

KERANGKA PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai studi terdahulu dimana 

merupakan tulisan-tulisan penelitian milik orang lain yang sudah ada, yang berguna 

sebagai perbandingan dan juga sekaligus referensi bagi penulis dalam penelitian 

ini. Selanjutnya penulis menggunakan dua macam studi terdahulu dalam tulisan 

ini. Pertama, penelitian yang memiliki tema atau kasus yang sama namun dengan 

menggunakan konsep atau model yang berbeda dengan penelitian penulis. Kedua, 

penelitian yang menggunakan tema atau kasus yang berbeda namun menggunakan 

model yang sama dengan penelitian penulis. 

Selain itu, penulis juga akan menguraikan mengenai model yang penulis 

gunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Alat analisis yang penulis 

gunakan, yaitu model adaptif yang ditulis dan dikembangkan oleh James N. 

Rosenau. Hal tersebut, berfungsi membantu penulis dalam menganalisa faktor apa 

saja yang diadaptasi dalam lingkungannya, yaitu Iran sehingga muncul keputusan 

Iran dalam kesepakatan nuklir dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 sampai 

2015.  

2.1 Studi Terdahulu 

 Studi terdahulu yang pertama yang penulis gunakan merupakan sebuah tesis 

yang berjudul “Revisiting Iran’s Nuclear Rationales” oleh Uriel Abulof.29 Dalam 

tesis ini, Uriel membahas tentang apa alasan dibalik kebijakan nuklir Iran, dimana 

dalam penelitiannya dilakukan identifikasi dan diulas terhadap lima jawaban, 

                                                           
29Abulof, Uriel. 2014. International Politics. Revisiting Iran’s Nuclear Rationales. New Jersey. 
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seperti economy, identity politics, deterrence of foreign intervention, compellence 

to boost regional influence, dan domestic politics, mitigating. Selanjutnya, Ia 

mencoba untuk menilai validitas dari teoritis dan praktiknya dalam kelangsungan 

hidup dengan menggunakan empat faktor, yaitu Compatibility, Consistency, 

Rationality, dan Falsiability. Selain itu Uriel juga membahas tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi di Iran, termasuk pemilihan Rouhani, perjanjian sementara 

Jenewa, dan implikasi kebijakan Iran.30 

Penulis menggunakan tesis ini sebagai acuan karena kesamaan dalam hal 

fenomena atau kasus yang digunakan dalam tulisan yang penulis buat, yaitu tentang 

kasus program nuklir Iran. Namun, perbedaan yang terdapat dalam tulisan yang 

penulis buat dengan tesis tersebut adalah pada teori yang digunakan dimana penulis 

menggunakan model adaptif milik James N. Rosenau. Selain itu didalam tesis Uriel 

dijabarkan lebih dari satu jawaban terhadap penelitian dan setelah itu dilakukan 

pengujian validitas terhadap jawaban tersebut dengan menggunakan empat faktor 

yang Ia tentukan.  

Perbedaan juga dapat dilihat dari tahun penelitiannya, dimana dalam 

tesisnya Uriel hanya meneliti hingga tahun 2013. Selanjutnya, dari beberapa teori 

yang telah disebutkan dalam tesis Uriel tersebut melihat pada alasan dibalik 

kebijakan nuklir Iran yang mana memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, 

namun perbedaan yang penulis tawarkan adalah lebih kepada perubahan sikap Iran 

pada keputusan akan program nuklirnya yang menyepakati JCPOA dengan 

kelompok negara P5+1 dan dianalisis dengan adaptasi external change, structural 

chnage (internal), dan leadership. 

                                                           
30 Ibid. 
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 Kemudian, studi terdahulu yang kedua yang penulis gunakan disini 

merupakan sebuah tesis yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap 

Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali I(2002-

2008)”,yang ditulis oleh Heggy Kearens.31 Penulis menggunakan tesis ini sebagai 

acuan karena kesamaan dalam hal teori yang digunakan dalam tulisan yang penulis 

buat, yaitu model adaptif dalam kebijakan luar negeri milik James N. Rosenau. 

Tesis Heggy Kearens ini sendiri membahas mengenai gambaran hubungan antara 

Indonesia dengan Australia yang sepakat membentuk kebijakan kontra terorisme 

dengan menggunakan pendekatan soft approach terhadap Indonesia pasca 

terjadinya serangan bom Bali I dengan mengambil batasan kurun waktu dalam 

penelitian tersebut dari tahun 2002-2008, padahal sebelumnya mulai tahun 70an 

hingga tahun 1995 Australia lebih condong menggunakan strategi hard approach, 

seperti peningkatan kapabilitas militer.32 

 Kearens menjelaskan mengenai Australia yang kali ini mengedepankan 

pendekatan Soft-Approach dalam kebijakan luar negeri kerjasama kontra teroris 

dengan Indonesia pasca terjadinya serangan Bom Bali I. Hal tersebut dibedah oleh 

Kearens dengan menggunakan model adaptif dimana Ia menganalisa dengan 

berbagai adaptasi yang dilakukan Australia dengan lingkungannya, baik melalui 

external change, structural change, serta leadership yang mempengaruhi dalam 

pembuatan kebijakan luar negeri Australia.33  Dijelaskan dalam tesisnya Heggy 

                                                           
31 Kearens, Heggy.  Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra 

Terorisme Pasca Serangan Bom Bali I (2002-2008). 2012. 

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20299886-T30458-Heggy%20Kearens.pdf  Diakses pada 09 

April 2016 pukul 15.00 WIB. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Kearens, faktor yang diadaptasi dari eksternal pada saat itu adalah dari hubungan 

kedekatan Australia dengan Amerika Serikat, penguatan isu HAM, serta kedekatan 

Perdana Menteri Australia pada saat itu, yaitu John Horward yang berasal dari 

partai liberal yang telah banyak melakukan kerjasama dengan Indonesia terutama 

dalam bidang keamanan. Sedangkan dalam faktor Internal melingkupi: 

pemerintahan (partai) yang bekuasa beserta sosok perdana menteri yang sedang 

memerintah dimana memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan, opini 

publik, dan media massa.34  

 Selain memiliki kesamaan dalam teori dalam pembahasan penulis dengan 

Heggy Kearens, tentu ada perbedaan yang membedakan dimana dalam hal ini pada 

kasus yang diteliti. Selanjutnya, penulis menggunakan model adaptive ini untuk 

menjelaskan atau memaparkan apa saja sumber atau faktor yang diadaptasi, 

sehingga dapat ditemukan analisis keputusan Iran pada masa pemerintahan Hasan 

Rouhani yang dilihat dari  kesepakatan nuklir dengan kelompok negara P5+1. 

 Jadi, setelah dijabarkan persamaan, perbedaan dalam penelitian studi 

terdahulu yang pertama dan kedua dengan penelitian penulis, maka didapatkan 

adanya perbedaan yang penulis tawarkan dalam penelitian ini, yaitu tentang 

bagaimana adaptasi yang dilakukan Iran dengan dikeluarkannya keputusan Iran 

dalam kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 

sampai 2015. Sedangkan pada studi terdahulu yang pertama meneliti tentang alasan 

dibalik kebijakan program nuklir Iran itu sendiri. Selanjutnya pada studi terdahulu 

yang kedua, perbedaan penelitian yang penulis tawarkan, yaitu mengenai kasusnya 

                                                           
34 Ibid. 
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dimana penulis menggunakan faktor atau sumber yang diadaptasi untuk 

menggambarkan munculya keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA 

dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 sampai 2015. Sedangkan pada studi 

terdahulu yang kedua meneliti tentang kasus Australia yang menggunakan 

pendekatan soft approach dalam kebijakan luar negeri kontra terorisme terhadap 

Indonesia yang dianalisa menggunakan model adaptasi.   

2.2 Kajian Teoritik 

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri 

Dalam hal memenuhi kepentingan nasionalnya di dalam lingkungan 

internasional negara secara umum akan melakukan berbagai tindakan yang biasa 

disebut politik luar negeri. Dalam hal ini politik luar negeri merupakan 

kebijaksanaan sebuah negara yang dimana berisi seperangkat formula seperti nilai, 

sikap, arah serta tujuan dalam mempertahankan, melindungi, dan mendorong 

kemajuan kepentingan nasional pada lingkungan internasional.35 Pada dasarnya, 

untuk dapat memahami konsep politik luar negeri, yaitu dengan cara memisahkan 

dua komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu politik (policy) dan luar negeri 

(foreign).  

Politik atau Policy merupakan hal yang berasal dari konsep pilihan (choise), 

dimana dalam hal ini politik diartikan sebagai sikap untuk memilih membuat 

keputusan-keputusan atau melakukan tindakan dalam mencapai sasaran dan 

tujuan,sedangkan luar negeri atau Foreign berhubungan dengan konsep “wilayah” 

serta gagasan mengenai kedaulatan yang dimana menjadi tempat untuk 

                                                           
35A.A Banyu Perwita dan Yanyan Moch. Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.  Bandung 

: PT. Remaja Rosdakarya. 2006. Hal.47 
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menempatkan sasaran yang dalam hal ini politik tersebut. 36 Sehingga ketika 

digabungkan maka tersusun sebuah pengertian dari politik luar negeri, yaitu sebagai 

seperangkat pedoman atau acuan untuk memilih tindakan dalam mencapai sasaran 

dan tujuan sebuah negara yang ditujukan kepada wilayah luar negara atau negara 

lain dan dalam bentuk kebijakan luar negeri.37 

Dalam hal ini lebih sempit lagi, politik luar negeri akan disebut sebagai 

kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana 

tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara untuk mencapai tujuan 

nasional suatu negara dalam menghadapi negara lain atau aktor internasional 

lainnya yang diterminologikan dalam kepentingan nasional. 38  Oleh sebab itu, 

kebijakan luar negeri menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi permasalahan 

dan juga sekaligus sebagai rencana yang dibuat oleh negara untuk mencapai apa 

yang diinginkan serta ditujukan pada negara lain atau luar wilayahnya. 

   Rosenau menyatakan bahwa, Kebijakan luar negeri merupakan sebuah 

upaya atau cara dalam bentuk strategi atau rencana tindakan yang dilakukan suatu 

negara demi mendapatkan keuntungan atau untuk mengatasi ancaman dari 

lingkungan eksternalnya.39 Rosenau juga mengungkapkan bahwa kebijakan luar 

negeri juga dimaksudkan agar negara dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

(survive) negaranya dalam wilayah eskternal.40  Selanjutnya, hal-hal yang perlu 

diketahui untuk mengkaji sebuah kebijakan luar negeri, yaitu dengan melihat 

kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) yang 

                                                           
36 Ibid. Hal.48 
37 Ibid. 
38 Ibid. Hal. 49 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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meliputi berbagai aspek didalamnya yang ditujukan untuk mencapai kepentingan 

nasional sebagai negara-bangsa.41 Selain itu, Rosenau memaparkan adanya empat 

faktor atau sumber utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri:42 

1. Systemic Sources atau Sumber Sistemik, merupakan sumber yang menjelaskan 

tentang struktur hubungan antar negara besar yakni jumlah negara besar yang 

ikut andil dan pembagian kapabilitas dalam struktur internasonal; pola-pola 

aliansi yang terbentuk antar negara-negara; dan faktor situasional berupa isu 

atau krisis internasional terakhir. Sumber ini dikategorikan dalam external 

change. 

2. Societal Sources atau Sumber Masyarakat, merupakan sumber yang 

menjelaskan sejarah dan kebudayaan dimana berisi nilai, norma, tradisi, dan 

pengalaman masa lalu sebagai dasar adanya hubungan antar anggota 

masyarakat; pembangunan ekonomi, meliputi kemampuan negara dalam 

menggapai kesejahteraan; serta struktur sosial dan perubahan opini publik yang 

mencakup sumber daya manusia dalam suatu negara atau seberapa besar 

keharmonisan dan konflik internal yang ada di masyarakat. Sumber ini 

dikategorikan dalam structural (internal) change. 

3. Govermental Sources atau Sumber Pemerintahan, merupakan sumber yang 

menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dimana pertanggung jawaban 

politik digambarkan dengan kondisi, seperti kompetisi partai, pemilu, dan 

kemampuan parapembuat keputusan untuk merespon kondisi eksternal; selain 

itu struktur dalam pemerintahan yang berisi berbagai kelompok dan individu 

                                                           
41Ibid. 
42Ibid.Hal. 57 
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yang ada dalam struktur kepemimpinan. Sumber ini dikategorikan dalam 

structural (internal) change. 

4. Idiosyncratic Sources atau Sumber Idiosinkratik, meurpakan sumber yang 

menjelaskan tentang nilai-nilai pengalaman, bakat dan kepribadian elit politik 

yang dapat mempengaruhi persepsi, perhitungan atau pertimbangan, dan 

perilaku pemimpin pada kebijakan luar negeri. Selain itu, mencakup pada 

persepsi seorang pemimpin mengenai keadaan alamiah dari lingkungan 

internasional serta apa yang menjadi tujuan nasional. Sumber ini dikategorikan 

dalam leadership. 

Rosenau juga menambahkan terdapat faktor ukuran wilayah negara, jumlah 

penduduk, lokasi geografi, dan teknologi selain faktor yang ada pada keempat 

sumber diatas yang dapat dimasukkan dalam sumber sistemik atau masyarakat. 

Pada keempat sumber yang memiliki banyak faktor tersebut, Rosenau tidak serta 

merta menyarankan agar melaksanakan kesemua faktor dalam sumber tersebut 

untuk diteliti, namun dilakukan sebuah seleksi atau yang disebut dengan cluster of 

input yang dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam memilih dan mengkaji 

faktor mana saja yang sesuai dengan fenomena atau masalah yang diteliti. 43 

Kemudian untuk lebih mudahnya memahami politik luar negeri, Rosenau membuat 

sebuah model yang dinamakan sebagai model adaptif. 

  Dalam melihat suatu proses politik luar negeri suatu negara, sebenarnya 

terdapat banyak model selain model adaptif milik Rosenau. Beberapa model 

tersebut diantaranya model model beureaucrtatic politics (model ini menekankan 

pada peran banyak birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri dan tidak 

                                                           
43Ibid. Hal. 58 
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memfokuskan perhatian hanya pada pembuat keputusan politik luar negeri suatu 

negara); strategic dari Lovel (disebut juga model rasional, karena memandang 

bahwa untuk mencapai sebuah tujuan dalam politik luar negeri, suatu negara 

cenderung mempertimbangkan strategi melalui faktor rasionalitas saja atau dapat 

menimbang untung dan rugi); model incremental decision-making (model ini 

memandang bahwa keputusan-keputusan politik luar negeri muncul sebagai proses 

incremental (penambahan-penambahan) dan bersifat tidak pasti karena kurang 

lengkapnya informasi untuk menjawab tantangan eksternal yang menyebabkan 

keputusan politik luar negeri menurut model ini tidak berdasarkan perhitungan 

rasional menyeluruh); model decision-making dari Richard Snyder dkk 

(memandang bahwa meskipun terdapat berbagai faktor baik internal maupun 

eksternal yang mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara, dimensi 

manusia sebagai pembuat keputusan adalah yang lebih efektif, model ini juga 

bermaksud menyempurnakan model strategik tadi).44 

  Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan model adaptif 

milik Rosenau karena menurut penulis model tersebut lebih bisa menjelaskan 

fenomena politik luar negeri yang dilakukan Iran tahun 2013 sampai 2015 tentang 

dikeluarkannya keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir dengan kelompok negara 

P5+1. Selain itu, dalam model adaptif ini telah mencakup dan mempertimbangkan 

semua aspek yang menjadi sumber penting yang mempengaruhi tindakan dalam 

politik luar negeri suatu negara seperti external change, structural (internal) 

change, dan leadership yang memang merupakan sumber utama dalam perumusan 

kebijakan luar negeri seperti yang disebutkan Rosenau sebelumnya. Selanjutnya, 

                                                           
44Ibid. Hal. 61-69 
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akan dijelaskan mengenai model adaptif dari Rosenau tersebut pada sub-bab 

berikut. 

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Model Adaptif (The Adaptive Model) 

 Dalam memandang politik luar negeri, model adaptif berusaha memisahkan 

pilihan-pilihan yang didasari oleh posisi geopilitik dan kapabilitas suatu negara. 

Selanjutnya, dapat dilihat dengan jelas pada gambar bagan berikut yang dibuat oleh 

James N. Rosenau : 

Bagan 1  

Model Adaptif Politik Luar Negeri James N. Rosenau 

 

 

 

Sumber:James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods, New 

Yok: Sage Publications, 1974. Hal. 47 [Dalam A.A Banyu Perwita dan Yanyan Moch. Yani. 

Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 67]. 

Keterangan:  

: Menggambarkan pengaruh langsung terhadap pembuatan 

kebijakan luar negeri 

: Menggambarkan pengaruh tidak langsung yang terjadi 

pada lingkungan internal dan eksternal 

Pt: Et + St 

Pt: politik luar negeri pada suatu waktu tertentu 

Et: external change (merupakan faktor-faktor yang ada diluar negara yang dapat 

berpengaruh pada pembuatan keputusan politik luar negeri suatu negara pada 

suatu waktu tertentu) 

St: structural change, internal (merupakan faktor-faktor yang ada didalam 

negara dan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan politik luar negeri 

negara tersebut pada suatu waktu tertentu) 

Selanjutnya berubah seiring perkembangannya, dengan: 

Leadership 

Foreign Policy 

Structural Change External Change 

Leadership 

Foreign Policy 

Structural Change External Change 
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Pt: Lt+Et+St 

Lt: leadership (merupakan sumber atau faktor dari aspek kepemimpinan dari 

elit politik suatu negara pada suatu waktu tertentu) 

 

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa politik luar negeri menurut model ini 

merupakan dampak dari perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal dan 

lingkungan internal (perubahan struktural). Selain itu, dikatakan bahwa tindakan 

politik luar negeri suatu negara merupakan penjumlahan dari dua variabel 

independen yaitu perubahan eksternal dan struktural (internal) pada suatu waktu 

tertentu. Pada perkembangannya kemudian berubah dan ditambahkannya aspek 

kepemimpinan (leadership) dari elit politik suatu negara dalam waktu tertentu yang 

sebagai pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.45 

Model ini berpusat pada bagaimana proses adaptasi yang dilakukan negara, 

yang menjadi sebuah respon terhadap perubahan lingkungan eksternal dan 

internalnya dengan berdasar pada pengukuran kapabilitas dan posisi geografis 

negara tersebut.46 Rosenau menyatakan bahwa pada hakekatnya politik luar negeri 

merupakan mekanisme yang digunakan negara-bangsa dalam beradaptasi pada 

perubahan-perubahan di lingkungannya47, seperti yang dijelaskan dalam garis tegak 

lurus pada gambar yang kemudian diproses oleh para pembuat keputusan sehingga 

diperoleh pilihan-pilihan yang dapat meminimalisir akan resiko dan 

memaksimalkan peluang-peluang yang berdasar pada persepsi para pembuat 

keputusan dengan melihat kondisi lingkungan disekitarnya.  

                                                           
45 Ibid. Hal. 67 
46 Ibid. Hal. 68. 
47 Ibid. 



 

20 
 

Selain itu, garis putus-putus yang ada pada gambar menggambarkan tentang 

pengaruh tidak langsung setelah dikeluarkannya kebijakan luar negeri suatu negara 

yang berimplikasi pada lingkungan eksternal dan internal serta kedua lingkungan 

itu akan menentukan sikapnya atas adanya kebijakan tersebut. Sering kali 

perubahan-perubahan dalam politik luar negeri suatu negara terjadi ketika adanya 

perkembangan-perkembangan di lingkup eksternalnya yang memiliki potensi 

ancaman bagi keberadaan negara tersebut dan perkembangan-perkembangan yang 

terjadi di lingkup internal yang semakin meningkatkan tuntutannya berkenaan 

dengan kondisi perkembangan lingkungan eksternal. 48  Selanjutnya dimuat dan 

diproses dalam perumusan kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan atau 

elit politik suatu negara.49 Jadi, munculnya sebuah kebijakan luar negeri tersebut 

merupakan hasil dari proses adaptasi negara terhadap perubahan lingkungan baik 

di lingkup eksternal maupun internal sehingga didapatkan pilihan keputusan yang 

menguntungkan bagi negara. 

Terdapat empat pola adaptasi yang dijelaskan oleh Rosenau sebagai dasar 

dalam menentukan keseimbangan di internal dan kebutuhan pada lingkungannya. 

Berbagai pola tersebut, seperti the politics of promotive adaptation (unresponsive 

to both external and internal demands and changes); the politics of acquiescent 

adaptation (responsive to external demands and changes); the politics of 

intransigent adaptation (responsive to internal demands and changes); the politics 

of preservative adaptation (responsive to both external and internal demands and 

changes).50 Sehingga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 

                                                           
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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Tabel 1 

Pola Adaptasi pada Pembuatan Keputusan 

Patterns of Adaptation Demands and changes 

emanating from a 

society’s external 

environment 

Demands and changes 

emanating from the 

essential structure of a 

society 

Promotive 

Acquiescent  

Intransigent 

Preservative 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ officials responsive to changes and demands, either because the changes and 

demands are intense or because their intensity is perceived to be increasing. 

 

- officials unresponsive to changes and demands, either because the changes and 

demands are not sufficiently intense or because their intensity is perceived to 

be increasing. 
Sumber : Dari hasil olahan penulis  [dalam James.N. Rosenau, “The Adaptation of National 

Societies: A Theory of Political Behavior and Transformation”. The Scientific Study of Foreign 

Policy, New York, 1980. Hal. 61]. 

 

Berikut, penjelasan mengenai variabel-variabel yang ada dalam model adaptif 

dengan mengacu pada sumber-sumber utama politik luar negeri untuk lebih 

memudahkan penulis dalam meneliti kebijakan luar negeri suatu negara, yang 

dipaparkan dalam tabel dibawah ini.  

Tabel 2 

Potensi Relatif Sumber Politik Luar Negeri Model Adaptif 

Relative 

potency 

of 

variable 

clusters 

Promotive 

adaptation 

Preservative 

adaptation 

Intransigent 

adaptation 

Acquisncent 

adaptation 

 

High 

Individual 

 systemic 

 societal 

 governm

ental 

societal Systemic 
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Low 

 systemic 

 societal 

 governmen

tal 

 

individual   systemic 

 individual 

 governme

ntal 

 societal 

 individual 

 governme

ntal 

Sumber : Dari hasil olahan penulis  [dalam James.N. Rosenau, “The Adaptation of National 

Societies: A Theory of Political Behavior and Transformation”. The Scientific Study of Foreign 

Policy, New York, 1980. Hal. 81]. 

 

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa model adaptif yang memandang 

kebijakan luar negeri merupakan hasil dari respon suatu negara pada lingkungan 

internal dan eksternalnya yang berubah pada suatu waktu tertentu dimana 

dijabarkan melalui variabel-variabel yang telah disebutkan diatas. Selain itu, 

didalam variabel-variabel tersebut terdapat sub-variabel yang memberi tanda atau 

petunjuk pada data atau informasi yang dibutuhkan agar variabel tersebut terpenuhi 

melalui sumber-sumber politik luar negeri tersebut. Sehingga dapat digambarkan 

adaptasi yang digunakan oleh sebuah negara dalam pembuatan keputusan. 

2.4 Definisi Operasional 

Pada bab definisi operasional ini, penulis mencoba menjelaskan indikator-

indikator yang terdapat dalam model adaptif politik luar negeri dari Rosenau yang 

telah disebutkan sebelumnya serta dioperasionalisasikan dalam kasus keputusan 

Iran dalam kesepakatan nuklir dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 sampai 

2015, yang penulis angkat sebagai fenomena kasus penelitian disini. Berikut 

penjelasan penulis mengenai operasionalisasi model adaptif yang terbagi kedalam 

tiga variabel, yaitu external change, structural change (internal), dan leadership 

dibawah ini: 

Dari sejumlah indikator yang ada pada lingkup external change dimana 

mengacu pada Systemic Sources, terdapat pula perubahan dan menjadi 
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pertimbangan oleh Iran serta diadaptasi dengan membuat keputusan mengenai 

kesepakatan program nuklir dengan kelompok negara P5+1, seperti: great power 

structure, dan situational factors: internal, Issue areas, crises.  

Pertama, Great power structure. Hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus 

maka pada kondisi struktur hubungan antar negara besar yang diejawantahkan pada 

kondisi dimana tidak lagi hanya AS saja yang menolak program nuklir Iran namun 

jumlahnya bertambah kepada beberapa negara lain dan menyesuaikan pada 

kapabilitasnya. Pada kasus disebutkan adanya Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dam 

Cina juga ikut andil dalam penyelesaian krisis nuklir Iran tersebut melalui 

negosiasi. 

Selanjutnya pola-pola negara untuk mengatasi masalah nuklir Iran dengan 

dibentuknya kelompok negara yang terdiri dari gabungan anggota tetap dewan 

kemanan PBB dengan perwakilan Uni Eropa atau biasa disebut dengan P5+1. Hal 

tersebut dilakukan untuk menekan Iran supaya mau bekerjasama menyelesaikan 

kasus nuklirnya lengkap dengan sanksi yang diberikan. Setelah itu, respon Iran pada 

masa Hasan Rouhani yang cenderung terbuka untuk adanya negosiasi dalam 

penyelesaian program nuklirnnya yang memiliki perberbedaan dengan pemimpin-

pemimpin Iran sebelumnya. Sebab sebelumnya, sejak kebijakan nuklir Iran muncul 

dan dalam perkembangannya adanya pembangkangan Iran terhadap prosedur yang 

telah ditetapkan oleh IAEA dimana hal tersebut membuat PBB mengambil alih 

untuk menyelesaikan krisis nuklir Iran tersebut.  

Kedua, Issue areas. Hal ini menggambarkan situasi atau isu yang sedang 

berkembang dan menjadi stimulan tiba-tiba dalam pembuatan kebijakan luar negeri 

suatu negara. Jika dikaitkan dengan kasus maka penulis melihat pada isu program 
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nuklir Iran yang juga berkembang di regionalnya. Dimana menggambarkan negara-

negara disekitarnya yang merespon akan adanya program nuklir Iran tersebut, 

seperti Israel dan negara-negara gulf lainnya.   

Ketiga, Crises. Krisis internasional menilik pada krisis nuklir Iran yang 

menjadi perhatian dunia internasional serta sanksi yang diberikan Inggris, Perancis, 

Jerman, dan AS atau kelompok negara P5+1 yang mana jelas berpengaruh terhadap 

Iran dan program nuklirnya yang mana hal ini timbul karena adanya kebijakan 

nuklir Iran yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh IAEA agar 

Iran memberikan informasi dan akses kesemua fasilitas nuklirnya. Oleh karenanya, 

Iran merespon dengan untuk segera dapat bekerjasama untuk menyelesaikan 

program nuklirnya, serta ingin membangun citra atau hubungan baik kembali antara 

Iran dengan negara diluar Iran pada masa Rouhani. 

Selanjutnya, indikator dalam structural change (internal) yang berupa 

Societal Sources and Govermental Sources, seperti: Moods of opinion, Economic 

development, Political accountability, serta Governmental structure dari berbagai 

kalangan individu dan kelompok dalam pemerintahan. 

Pertama, Moods of opinion. Jika hal tersebut dikaitkan dengan kasus, maka 

pada opini publik yang mengalami perubahan tentang program nuklir Iran dan juga 

mengenai adanya kesepakatan JCPOA dalam kesepakatan nuklir antara Iran dengan 

kelompok negara P5+1 yang didapat dari hasil survei yang oleh lembaga 

pendidikan. 

Kedua, Situational factors: internal. Kemudian, hal tersebut melihat pada 

situasi yang sedang terjadi di negara Iran baik melalui perekonomiannya serta 

perpolitikannya. Dimana Iran mengalami kemunduran dalam perekonomiannya, 
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yang digambarkan dengan inflasi yang tinggi serta terjadinya resesi atau jumlah 

pengangguran yang meningkat. Selain itu, Iran juga bertetapan dengan adanya 

pemilu di Iran yang dijadikan momen untuk pergantian pemimpin dan diharapkan 

dapat mengatasi permasalahan yang sedang dialami negara tersebut. 

Ketiga, Economic development. Selanjutnya, pada pembangunan ekonomi 

melihat pada kemampuan Iran dalam membangun kesejahteraan negaranya yang 

dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Iran serta pada waktu terkena sanksi oleh 

Jerman, Inggris, dan AS dimana dapat mempengaruhi keputusan Iran untuk 

bersepakat dengan negara-negara P5+1. Penulis juga mengukur pada GDP negara 

Iran. 

Keempat, Political accountability. Selanjutnya dalam tataran kondisi 

politik, seperti pemilu, kompetisi partai yang ada di Iran dapat dilihat dari 

kemenangan Hasan Rouhani dalam pemilu tahun 2013 yang mengalahkan calon 

pemimpin lainnya. Selain itu, partai-partai yang berkuasa di Iran yang berpengaruh 

pada munculnya keputusan Iran untuk bersepakat dengan kelompok negara P5+1 

mengenai permasalahan program nuklirnya. Selanjutnya, sumber ini melihat pada 

kemampuan Hasan Rouhani sebagai pembuat keputusan merespon situasi eksternal 

atau dari kelompok negara P5+1 agar supaya tujuan nasional tercapai dengan tidak 

merugikan pihak lain (P5+1) atau menimbulkan konflik. 

Kelima, Governmental structure. Pada struktur kepemimpinan yang ada 

dalam pemerintahan masa Hassan Rouhani dimana dapat dilihat pada kelompok 

dan individu yang mengisi kursi berbagai badan negara yang memberi dukungan 

dari keluarnya keputusan Iran mengenai kesepakatan nuklir dengan kelompok 

negara P5+1.  
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Terakhir, indikator yang terdapat dalam leadership yang mengacu pada  

idiosyncratic source dimana melihat, pada Values, talents, experiences, and 

personalities of leaders yang kemudian mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan 

perilaku pemimpin terhadap kebijakan luar negeri. 

Pertama, Values, talents, experiences, and personalities of leaders. Melihat 

kemampuan yang dimiliki Hassan Rouhani sebagai elit politik yang dapat 

mempersepsikan dan mengkalkulasi situasi alamiah keadaan internasional dan 

kepentingan nasional yang ingin dicapai serta perilakunya terhadap kebijakan luar 

negeri dalam hal ini keputusan untuk tetap mempertahankan program nuklirnya dan 

menghilangkan sanksi internasional serta memperbaiki hubungan Iran dengan 

negara-negara barat yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang cenderung 

konservatif tidak mau bekerjasama dengan negara-negara barat.  

Selanjutnya, persepsi pemimpin mengenai keadaan alamiah dari lingkungan 

internasional dan mengenai tujuan nasional yang ingin di gapai. Situasi yang mana 

Hasan Rouhani dapat beradaptasi dengan keadaan internasional yang berjalan alami 

tanpa adanya aturan yang dapat mempengaruhi negara atau menembus batas-batas 

kedaulatan dan juga memanfaatkan peluang-peluang untuk dapat menembus tujuan 

nasional yang diinginkan dimana membebaskan Iran dalam belenggu sanksi 

internasional tanpa menghilangkan program nuklir yang telah ada. 51 

  

 

 
 

                                                           
51Ibid. Hal. 57 
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Tabel 3 

Operasionalisasi dari Model Adaptif Rosenau 

Variabel 
Sub Variabel 

 

Indikator 
Parameter 

External 

Change 
Systemic Source 

Great power structure 

 

 

Amerika Serikat, Prancis, 

Inggris, Rusia, Cina, dan 

Jerman  ikut andil dalam 

penyelesaian nuklir Iran 

sesuai kapabilitas melalui 

pembentukan kelompok 

negara P5+1 sebagai hasil 

dari resolusi PBB untuk 

bernegosiasi dan respon 

Iran mau bekerjasama 

dalam negosiasi 

penyelesaian permasalahan 

ditahun 2013-2015 

 

 

Issue areas 

Crises 

 

Program nuklir Iran yang 

juga menjadi isu di 

lingkungan eksternalnya, 

dalam hal ini pada area 

regional Iran. 

 

Krisis nuklir Iran yang 

menjadi perhatian 

Internasional serta sanksi 

yang diberikan P5+1  

kepada Iran sebagai hasil 

dari membangkangnya Iran 

terhadap prosedur yang 

diberikan IAEA dan 

selanjutnya respon Iran 

mengajak kelompok negara 

P5+1 untuk menyelsaikan 

kasus nuklinya  dalam 

negosiasi serta ingin 

memperbaiki hubungan 

Iran dengan dunia 

internasional di tahun 

2013-2015 

Structural 

Change 
 

 

 

 

Societal Sources and 

Govermental 

Sources 

 

 

 

Moods of opinion 

Opini publik Iran tentang 

program nuklir Iran dan 

kesepakatan nuklir JCPOA 

yang diambil melalui hasil 

survei oleh lembaga 

pendidikan. 

 

Situational factors: 

internal 

 

Situasi yang terjadi di 

negara Iran seperti 

perkembangan 

perekonomian dan 

perpolitikannya. 
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Economic development 

 

GDP Iran 

 

 

Pertumbuhan ekonomi Iran 

pada waktu terkena sanksi 

oleh Perancis, Jerman, 

Inggris, dan AS dan P5+1 

 

Political accountability 

Pemenang dalam 

pemilihan umum terakhir 

di Iran, serta partai yang 

berkuasa 

Kemampuan Hasan 

Rouhani sebagai pembuat 

keputusan dalam merespon 

situasi eksternal atau dari 

kelompok negara P5+1 

Governmental structure 

 

 

Struktur kepemimpinan 

dari berbagai kelompok 

dan individu yang terdapat 

dalam pemerintahan Hasan 

Rouhani 

Leadership 
Idiosyncratic 

sources 

Values, talents, 

experiences, and 

personalities of leaders 

Hasan Rouhani terhadap 

munculnya keputusan Iran 

pada kesepakatan nuklir 

dengan kelompok negara 

P5+1 

Dari hasil olahan penulis. 
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2.5 Alur Pemikiran 

Bagan 2 

Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

External Change Structural(Internal)Change Leadership 

Iran Menyepakati Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plant of Action 

(JCPOA) dengan Kelompok Negara P5+1 Tahun 2013-2015 

Systemic Sources 

 

Great Power 

Structure 

Situational factors: 

internal 

Societal Sources and 

Govermental Sources 

Moods of 

opinion 

Economic 

development 

Political 

accountability 

Governmental 

structure 

Idiosyncratic Sources 

Values, talents, experiences, 

and personalities of leaders 

Kesepakatan nuklir Iran dengan kelompok negara P5+1 dicapai pada tahun 2015 masa pemerintahan Hasan Rouhani 

yang disebut JCPOA. Kesepakatan tersebut dicapai dengan imbalan pencabutan sanksi oleh negara-negara barat dan 

AS kepada Iran namun Iran harus mengurangi produksi nuklirnya atau dibatasi. Sebelumnya sejak dibentuknya 

P5+1 tahun 2006 di masa pemerintahan Ahmadinejad, Iran menolak untuk mematuhi kesepakatan tersebut dan tetap 

bersikeras untuk menjalankan program nuklirnya walaupun mendapat tekanan dari negara-negara barat berupa 

sanksi ekonomi. 

Bagaimana adaptasi Pemerintah Iran terhadap kesepakatan nuklir dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 sampai 

2015? 

Issue 

areas 
Crises

ss 
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2.6 Argumen Utama 

Berdasarkan latar belakang dan juga model adaptif, yang digunakan penulis 

untuk menganalisis isu yang dipilih, argumen utama penulis menyatakan bahwa 

keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1 

dikarenakan adanya adaptasi dari faktor external change, structural change, dan 

leadership tahun 2013 sampai 2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif yang dilakukan dengan kajian kepustakaan. Penelitian jenis ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan, menghubungkan, serta menggambarkan variabel-

variabel tertentu dari sebuah fenomena dan kejadian peristiwa pada suatu negara.52 

Hal ini dikarenakan bahwa penelitian yang dapat dilaksanakan apabila dalam 

penentuan terkait dengan masalahanya sudah mumpuni untuk dijadikan penelitian 

karena sudah ada beberapa teori maupun konsep tertentu dan sudah ada berbagai 

penelitian yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai 

generalisasi empiris. 

Kajian kepustakaan berorientasikan pada pembaca agar dapat lebih kritis dan 

mengerti apa-apa yang dijelaskan oleh buku-buku yang akan dijadikan sebagai 

sumber penelitian ini. Penggunaan studi-studi pustaka yang berupa jurnal, buku, 

tulisan ilmiah, berbagai literatur serta artikel dalam internet, akan di jadikan sebagai 

sumber penelitian ini baik yang bersifat soft copy maupun yang sudah dicetak 

berupa hard copy. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis fokus pada analisis adaptasi keputusan Iran dalam 

kesepakatan nuklir dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 sampai 2015. Hal 

tersebut merupakan masa pemerintahan Hassan Rouhani sebagai Presiden Iran yang 

                                                           
52 Mas’Oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi. Op. Cit.. Hal. 68 
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mana memiliki power untuk mengambil sebuah keputusan.  Dalam kasus ini dapat 

dilihat Iran yang sebelumnya memiliki sikap yang apatis dan tetap teguh 

menjalankan program nuklirnya walaupun tekanan dan sanksi dari negara-negara 

barat telah diberikan, mengalami perubahan semenjak pergantian kepemimpinan di 

Iran. Pergantian dari masa pemerintahan Ahmadinejad kepada Rouhani yang 

membuat Iran lebih bisa bekerjasama dengan negara-negara barat dengan 

dicapainya kesepakatan tertulis mengenai bagaimana seharusnya program nuklir 

Iran. Selain itu, Rouhani juga membawa misi lain dimana ingin membebaskan Iran 

dari sanksi-sanksi yang telah diterima. Selain itu, penulis memilih level analisis 

negara Iran dalam penelitian ini agar lebih spesifik dalam pembahasan. Oleh karena 

itu, penulis ingin mengetahui adaptasi dari keputusan Iran dalam kasus nuklir ini 

dengan negara-negara P5+1 tahun 2013 sampai 2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. 

Penulis akan mendapati data-data dari bahan-bahan kepustakaan tentang pokok 

pembahasan yang diteliti. Penulis juga akan menganalisa sesuai dengan topik 

pembahasan yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian 

ini. Data-data yang kemudian akan diperoleh bersal dari jurnal, buku dan karya tulis 

ilmiah lainnya yang dapat menjadi pedoman dalam mengolah data pada penelitian 

ini. Data-data yang didapati oleh penulis adalah data sekunder yang berasal dari 

internet maupun dari perpustakaan, dan data-data tersebut dapat berupa soft file 

maupun hard copy. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam hal menganalisa data, penulis akan menggunakan metode analisis 

kualitatif dengan pendekatan data sekunder yang penulis akan temukan di internet 
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maupun di perpustakaan. Kajian kepustakaan berupa buku maupun jurnal yang 

sesuai dengan pembahasan dan diperlukan yang telah penulis temukan dan 

diorganisasikan sebelumnya dan pada akhirnya diolah menggunakan metode 

analisis kualitatif terhadap data-data sekunder tersebut. Dalam penelitian ini metode 

analisis digunakan untuk mengetahui adaptasi dari keputusan Iran dalam 

kesepakatan nuklir dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013 sampai 2015 yang 

dapat dilihat berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini.  

3.5 Sistematika Penulisan 

Terkait dengan urutan-urutan penulisan dalam penelitian ini yakni: 

 BAB I (Pendahuluan) 

Yang  berisi pendahuluan dan juga latar belakang masalah yang 

diangkat oleh penulis yaitu tentang Analisis Keputusan Iran dalam 

Kesepakatan Nuklir JCPOA dengan Kelompok Negara P5+1 Tahun 

2013-2015. Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah yang menjadi hal utama yang akan dibahas oleh 

penulis, serta juga terdapat tujuan penelitian sebagai hal yang perlu dicapai 

dalam penelitian ini dan yang terakhir adalah manfaat penelitian bagi 

pengembangan keilmuan HI. 

 BAB II (Kerangka Pemikiran) 

Berisi penjelasan-penjelasan konseptual yang penulis gunakan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian serta penjelasan dari definisi 

istiliah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam menjelaskan sesuatu yang 

juga terdapat dalam definisi konseptual. BAB II akan membahas tentang 

berbagai jenis penjelasan konsep dan definisi yang berguna untuk 

menjelaskan permasalahan pada penelitian yang ada pada rumusan masalah. 
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Sehingga pada bagian ini berguna sebagai suatu kerangka berpikir penulis, 

dalam penjelasan-penjelasan yang nantinya berguna sebagai jawaban atas 

permasalahan. Bab ini juga akan disertai studi terdahulu, kerangka 

konseptual, operasionalisasi konsep, alur pemikiran dan argumen utama 

yang digunakan oleh penulis dalam menjelaskan konsep yang dipakai. 

 BAB III (Metode Penelitian) 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan metodologi atau cara penulisan 

dan pengorganisasian data yang dilakukan penulis pada penelitian ini. 

Bagian ini membahas tentang jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, 

teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 

 BAB IV (Gambaran Umum Perkembangan Nuklir Iran hingga 

JCPOA) 

Bab ini berisi penyajian dari kasus yang dibahas dan dilakukan 

penelitian serta pembahasan terkait dengan informasi penting yang 

termasuk dalam informasi yang digunakan untuk dapat memahami kasus 

pada penelitian ini yang disertai dengan pemahaman tentang sejarah 

perkembangan progrm nuklir Iran dari pemerintahan Shah sampai Rouhani 

dan P5+1 yang merupakan kelompok dalam mengatasi masalah nuklir Iran 

serta kesepakatan JCPOA. 

 BAB V (Analisia Keputusan Iran tentang Program Nuklir tahun 2013-

2015) 

Bab ini berisi penyajian dari kasus yang dibahas dan dilakukan 

penelitian serta pembahasan pokok-pokok atas temuan dari penelitian 

penulis dengan menggunakan konsep yang telah ditentukan dan dibahas 

sebelumnya guna menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini adalah hasil 

pengeksplorasian dari jawaban atas rumusan masalah tersebut dan 
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merupakan penjabaran dari argumen utama yang telah disebutkan 

sebelumnya oleh penulis. 

 BAB VI (Penutup)  

Pada bagian ini akan ada kesimpulan yang merupakan pernyataan 

singkat dari hasil analisis dan pembahasan sehubungan dengan masalah 

penelitian. Selain itu juga akan ada rekomendasi atau saran berdasarkan 

hasil temuan penelitian yang dimaksudkan untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis 

terhadap para peneliti selanjutnya yang juga mengangkat tema penelitian 

yang sama sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan 

HI. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Memuat pustaka yang menjadi pedoman dalam penelitian ini, yang 

telah dirangkum oleh penulis. 

 LAMPIRAN 

Berupa keterangan atau informasi tambahan yang disampaikan dalam 

penulisan penelitian ini.
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BAB IV 

PERKEMBANGAN PROGRAM NUKLIR IRAN HINGGA 

KESEPAKATAN NUKLIR JCPOA 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian yang dibahas yakni tentang adaptasi dari hasil keputusan Iran mengenai 

kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1 tahun 2013-2015. Hal 

ini akan dijelaskan secara runtut dan dibagi kedalam dua sub-bab. Sub-bab yang 

pertama membahas tentang perkembangan program nuklir Iran hingga munculnya 

kesepakatan JCPOA. Selanjutnya, sub-bab yang terakhir membahas Iran yang 

menyepakati kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1. 

Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi antar bab dalam penelitian ini, 

yaitu menunjukan bahwa nuklir memiliki arti strategis bagi negara dan tidak hanya 

itu nuklir juga berpengaruh terhadap wilayah internasional. Terlebih lagi program 

nuklir Iran yang menjadi perhatian dunia internasional dan melibatkan negara-

negara besar dunia dalam negosiasi, seperti yang tergabung dalam kelompok negara 

P5+1 setelah adanya laporan dari IAEA tentang Iran yang tidak memberi seluruh 

informasi mengenai keberadaan dan kegunaan nuklirnya. Kasus ini semakin 

memanas apalagi setelah Iran menolak memberhentikan kegiatan nuklirnya dan 

bersikeras untuk tetap menjalankannya. Namun, setelah berganti kepemimpinan di 

Iran pada tahun 2013 membuat negara tersebut memiliki pandangan yang berbeda 

mengenai program nuklirnya dan akhirnya bersepakat dengan kelompok negara 

P5+1 yang tertuang dalam JCPOA. Secara singkat gambaran kasus tersebut adalah 
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bagaimana program nuklir Iran hingga akhirnya menimbulkan perhatian dunia 

internasional dan kesepakatan dengan kelompok negara P5+1 dalam JCPOA. 

4.1 Perkembangan Program Nuklir Iran 

Iran merupakan salah satu negara yang mengembangkan nuklir sejak lama 

didunia. Negara tersebut mulai mengembangkan nuklir sejak tahun 1950an. 53 

Selanjutnya pada tahun 1957, Iran yang dengan sistem pemerintahan monarki pada 

waktu itu juga masuk dalam perjanjian kerjasama nuklir internasional yang digagas 

oleh Presiden Dwight D. Eisenhower. 54  Perjanjian kerjasama nuklir tersebut 

merupakan perjanjian dibawah program The Atoms for Peace yang memiliki visi 

memanfaatkan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.  

Setelah tiga tahun berselang tepatnya tahun 1960 Iran mulai melakukan riset 

reaktor 5MW di Universitas Tehran.55 Selanjutnya, Iran juga meratifikasi Non-

Proliferation Treaty pada tahun 1970 yang semakin menegaskan bahwa 

pengembangan nuklirnya adalah untuk tujuan damai.56 Dalam artikel III perjanjian 

tersebut juga menyebutkan bahwa semua negara yang meratifikasi harus menerima 

dan mengikuti seluruh aturan keamanan yang ada dalam International Atomic 

Energy Agency (IAEA). Maka dari itu, Iran juga masuk dalam organisasi 

internasional tersebut dan menyelesaikan seluruh perjanjiannya pada tahun 1974.57 

Pada perkembangannya Iran semakin menunjukan keseriusan dalam program 

nuklir. Hal tersebut dilihat dari  dibentuknya Atomic Energy Organization of Iran 

                                                           
53 Iran’s Nuclear Program: Status. Loc Cit.: Hal. 1 
54 Research Staff, ACA. 2013. Arms Control Association. Solving The Iranian Nuclear Puzzle.: 

Hal. 4 
55 Ibid., 
56 Kerr, Paul K. 2015. Congressional Research Service. Iran’s Nuclear Program: Tehran’s 

Compliance with International Obligations.: Hal. 1 
57  INFCIRC/214, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc214.pdf.  
Diakses pada 16 September 2016. 
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(AEOI) pada tahun 1974 dan keinginan Shah untuk membangun lebih dari 20 

reaktor nuklir di Iran.58  

Namun, program nuklir Iran tidak berjalan mulus setelah munculnya suatu 

kelompok oposisi konservatif yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khameni. 

Pada tahun 1979 kelompok tersebut berhasil menduduki Teheran dengan membawa 

misi revolusi yang dinamakan revolusi islam. Selain itu, mereka juga berhasil 

menggulingkan kekuasaaan Shah Reza Pahlavi dan membatalkan semua rencana 

kerjasama pembangunan nuklir Iran dengan negara-negara barat.59 Namun, dalam 

perkembangannya nuklir dianggap penting dan Iran mulai kembali melakukan 

banyak kerjasama dengan beberapa negara dalam pembangunannya seperti, Cina, 

Rusia dan Argentina ditahun 1990an.60 Sebelumnya, Iran juga bekerjasama dengan 

Abdul Qadeer Khan Network dalam hal teknologi pengembangan nuklir.61  

Komitmen untuk membangun kembali nuklir paska revolusi 1979 tetap 

dilakukan. 62  Keyakinan tersebut terlihat pada masa pemerintahan Hashemi 

Rafsanjani, dimana Iran sangat membutuhkan energi alternatif untuk mensuplai 

listrik yang semakin sedikit keberadaanya ditengah lonjakan pertumbuhan populasi 

yang pesat.63 Pada tahun 1990 dimana sebelum perang dingin usai, Uni Soviet telah 

berdialog dengan Iran mengenai kerjasama nuklir untuk menyelesaikan 

pembangunan reaktor Bushehr dan kemungkinan untuk memasok kebutuhan 

peralatan lainnya dalam penyelesaian reaktor. Selanjutnya, setelah perang dingin 

                                                           
58 The Iranian Nuclear Puzzle.Loc Cit.: Hal. 4  
59 Iran’s Nuclear Program: Status. Loc Cit.: Hal. 1 
60 James Martin Center for Nonproliferation Studies. 2011. Nuclear Threat Initiative. Iran Nuclear 

Chronology. 
61 Solving The Iranian Nuclear Puzzle. Loc Cit.: Hal. 4 
62 Ibid. 
63 Loc. Cit. Kebijakan nuklir ..., Tide Aji Pratama, FISIP UI., (2008): Hal. 37. 
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usai tepatnya ditahun 1995 Federasi Rusia melanjutkan hubungan kerjasama 

dengan Iran untuk menyelesaikan proyek Busehr dan menandatangani kesepakatan 

untuk membangun tiga reakor yang serupa di wilayah yang sama.64 

Program nuklir Iran mulai bermasalah setelah adanya respon IAEA tentang 

nuklir clandestine65, seperti pada fasilitas di Natanz dan Arak yang dilaporkan oleh 

kelompok National Council Resistance of Iran (NCRI) pada tahun 2002.66 Dari 

pengungkapan tersebut telah ditemukan fasilitas heavy water production di wilayah 

Arak dan nuclear fuel production  di wilayah Natanz. Kelompok tersebut juga 

menyebutkan adanya lima proyek nuklir “active” dengan skema berbeda termasuk 

nuclear power plant di Bushehr, Arak, dan Isfahan. Selain itu, ditemukannya empat 

nuclear research center di Karaj, Bonab, Saghand, dan Amirabad.67  

Hal ini membuat Iran menjadi perhatian dunia akan program nuklirnya. 

Selanjutnya, IAEA segera mengeluarkan additional protocol yang perintahnya 

memberikan akses investigasi nuklir ke negara Iran yang lebih luas kepada semua 

fasilitas nuklir tanpa terkecuali.68  Namun, berbagai tuduhan tersebut tidak juga 

membuat Iran jera dan menghentikan program nuklirnya. Bahkan, Iran berencana 

melanjutkan kembali proyek pengayaan uraniumnya di wilayah Isfahan yang 

sempat disegel oleh IAEA. Hal tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim 

kepada IAEA.69  

                                                           
64 Ibid. 
65 Iran Nuclear Agreement. Loc. Cit.:Hal. 1 
66 Iranian Nuclear Weapons? The Uncertain Nature of Iran’s Nuclear Programs. Loc. Cit.: Hal. 33 
67 Ibid. 
68 Loc. Cit. Kebijakan nuklir ..., Tide Aji Pratama, FISIP UI., (2008): Hal. 44. 
69 Ibid. Hal: 48. 
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Keseriusan Iran untuk mengembangkan nuklirnya tidak hanya terlihat dalam 

pidato-pidato sidang umum PBB, namun Ia juga melakukan kunjungan ke negara-

negara di Timur Tengah, salah satunya ke Kuwait dan mengkampanyekan agar 

kawasan Timur Tengah bebas dari senjata nuklir. 70  Sebelumnya, Iran juga 

melakukan pembukaan segel internasional terhadap sekurang-kurangnya tiga 

fasilitas nuklirnya yang berada di Isfahan, Pars Tash, dan Natanz. Lalu, Iran 

meyatakatan akan memulai kembali proses negosiasi dengan Rusia yang sempat 

terhenti mengenai kelanjutan program nuklirnya.71  

Upaya yang dilakukan Iran dalam membangun kembali proyek nuklirnya 

dengan Rusia, Cina, dan Argentina tidak berjalan mulus, dimana AS telah 

melakukan penekanan dan lobi terhadap upaya-upaya kerjasama yang dilakukan 

negara-negara tersebut yang pada akhirnya membatalkan beberapa perjanjiannya 

dengan Iran.72 Selain itu, AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran serta membatasi 

negara-negara yang berpotensi sebagai supplier bahan-bahan nuklir negara 

tersebut.73 

Selanjutnya, situasi semakin membuat Iran menjadi perhatian dunia setelah AS 

mengumumkan bahwa Iran masuk daftar salah satu negara yang berada pada “Axis 

of Evil” setelah terjadi serangan 9/11. Akibatnya, seluruh program nuklir Iran 

                                                           
70 Ibid. Hal: 51 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 

Iran is embarking on a long-term plan, based on the merits of energy mix, 

to construct nuclear power plants with a total capacity of 6000 MW within two 

decades. Naturally, such a sizeable project entails with it an all out planning, well in 

advance, in various fields of nuclear technology such as fuel cycle, safety and waste 

management. I take this opportunity to invite all the technologically advanced 

member States to participate in my country’s ambitious plan for the construction of 

nuclear power plants and the associated technologies such as fuel cycle, safety and 

waste management techniques. 
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menjadi perhatian dunia disamping Iraq yang pada saat itu juga diduga telah 

mengembangkan Weapon Mass Destruction (WMD).74  Pada 16 September 2002, 

perwakilan dari Atomic Energy Agency of Iran (AEOI) mendeklarasikan tentang 

program nuklirnya kepada dunia, dalam konferensi umum International Atomic 

Energy Agency (IAEA) di Vienna:75 

Dari pernyataan tersebut nampak Iran telah mengkonfirmasi mengenai program 

nuklirnya dan meyakinkan bahwa Iran sedang mengembangkan nuklir tujuan damai 

serta mengajak negara atau swasta lain untuk bersama-sama terlibat dalam 

pembangunan nuklir Iran.  

Dalam usaha untuk menyakinkan pada dunia internasional jika program nuklir 

yang dijalankan oleh Iran merupakan untuk tujuan damai, maka diundanglah IAEA 

untuk mengunjungi fasilitas nuklir di Iran. Pada masa pemerintahan Presiden 

Khatami, tepatnya tanggal 9 Februari 2003, secara resmi Iran mengundang IAEA 

untuk datang dan mengunjungi fasilitas nuklir Iran. Hal tersebut langsung 

ditanggapi oleh Dr. Mohammed ElBaradai yang merupakan pemimpin IAEA pada 

waktu itu. Dalam pertemuan keduanya, IAEA mengajak Iran untuk meminta 

kerjasamanya dalam mengadakan inspeksi. Hal tersebut dilakukan mengingat 

meningkatnya reaksi dunia internasional terhadap program nuklir Iran.76  

Oleh karena itu, untuk tetap menjaga hubunganya dengan IAEA pada Oktober 

2003 Iran kemudian membentuk tim pengkaji yang diisi oleh Menteri Luar Negeri 

Kamal Kharazzi, Menteri Pertahanan Ali Shamkhani, Menteri Informasi Ali 

Yunesi, Penasihat Masalah Internasional Pemimpin Agung Iran Ali Vellayati dan 

                                                           
74 Iranian Nuclear Weapons? The Uncertain Nature of Iran’s Nuclear Programs. Loc. Cit.: Hal. 33 
75 Ibid.  
76 Loc. Cit. Kebijakan nuklir ..., Tide Aji Pratama, FISIP UI., (2008): Hal. 44. 
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Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Hassan Rouhani yang berfungsi 

untuk mengkaji dan menelaah apakah Iran dapat memenuhi tenggat waktu yang 

diberikan oleh IAEA.77 Hal ini juga mendapat persetujuan dari Supreme Leader 

Iran Ayatollah Ali Khamenei yang memungkinkan untuk diadakannya 

pembahasan-pembahasan mengenai protokol tambahan yang diajukan IAEA. 78 

Namun, muncul beragam pro-kontra salah satunya, aksi demo yang dilakukan 

ribuan mahasiswa di Teheran yang mengecam adanya protokol tambahan dan 

menuntut Iran agar segera mundur dari NPT.79 

 Pada pertemuan tersebut, juga menghasilkan ketersediaan Iran untuk 

memberikan laporan kepada IAEA terhadap fasilitas nuklir barunya. 80  Namun, 

yang tidak dapat di setujui oleh Iran yaitu adanya protokol tambahan yang 

menyatakan IAEA dapat melakukan inspeksi mendadak dan mendapatkan akses 

yang lebih luas terhadap fasilitas nuklir Iran. Selain itu, Iran menolak untuk diminta 

agar menghentikan pengayaan uraniumnya sementara.81 Oleh sebab itu, Iran tetap 

bersikeras untuk tetap menjalankan program nuklirnya, yang mana merupakan hak 

dari setiap negara anggota NPT. Disamping itu, Iran juga menyatakan akan tetap 

menjaga komitmennya dengan NPT dan mau untuk terus bekerjasama dengan 

IAEA yang disampaikan melalui Menteri Luar negeri Kharazzi.82 

Pada November 2003, IAEA melaporkan bahwa tidak ditemukannya indikasi 

Iran telah mengembangkan senjata nuklir secara rahasia dalam program nuklirnya, 

                                                           
77 Ibid. Hal: 46 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. Hal. 45. 
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namun adanya fasilitas produksi plutonium menjadi perhatian. Terlepas dari itu, 

Presiden Khatami langsung menanggapi dengan apa yang menjadi tuduhan negara-

negara barat dan AS terhadap Iran adalah tidak benar. 83  Selain, itu Iran juga 

bersedia untuk menangguhkan pengayaan uranium dan seluruh aktifitas nuklirnya 

sementara, dan mengikuti additional protocol IAEA yang dimana hasil tersebut 

diputuskan setelah terjadi negosisasi diantara Iran dan UE3 (Perancis, Inggris, dan 

Jerman).84  

Namun penangguhan tersebut tidak berjalan lama, hingga tahun 2004 Iran 

kembali mencabut penangguhannya dikarenakan pertimbangan mengenai 

penggunaan standar ganda terhadap program nuklir Iran dan penekanan yang 

dilakukan oleh negara-negara barat selama ini hanyalah untuk memenuhi tujuan 

politik AS.85 Pada September 2004 Iran menyatakan akan kembali meneruskan 

program nuklirnya dan Iran tidak akan memproduksi senjata nuklir jika program 

nuklirnya diakui secara sah.86 

Pada tahun 2005, Iran kembali menjalankan aktivitas nuklirnya dibawah 

pemerintahan Ahmadinejad. 87  Hal ini langsung ditanggapi oleh IAEA pada 

September 2005, dengan mengadopsi resolusi (GOV/2005/77) 88  dan ditujukan 

kepada Iran yang dianggap tidak patuh terhadap sefeguards agreement badan 

tersebut. Tujuan dari resolusi tersebut ialah memberikan tambahan waktu kepada 

                                                           
83 Ibid. Hal. 46 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Kerr. Paul K. 2016. Congressional Research Service. Iran’s Nuclear Program: Tehran’s 

Compliance with Internasional Obligations. Hal: 5. 
88 Ibid. Hal: 6. 
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Iran supaya kembali mengikuti additional protocol dan IAEA segera dapat 

memverifikasi seluruh fasilitas nuklir Iran.89 

Pada Januari tahun 2005, isu nuklir Iran semakin memanas setelah adanya 

pernyataan Presiden Bush di sebuah wawancara televisi yang akan menggunakan 

kekuatan militer untuk menyerang fasilitas nuklir Iran jika negara tersebut tidak 

juga terbuka mengenai program nuklirnya. Selanjutnya, pernyataan datang dari 

Wakil Presiden Dick Cheney yang menyatakan adanya kemungkinan serangan 

premptive90 dari negara-negara seperti AS dan Israel jika memang benar Iran telah 

mengembangkan senjata nuklir.91  Selain itu Perancis juga ikut dalam membawa 

masalah nuklir Iran kearah penolakan, yang mana disampaikan langsung oleh 

Presiden Jacques Chirac pada bulan juli 2005.92 

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh pemerintah Iran melalui Juru 

Bicara Kementrian Luar Negeri Iran, Hamid Reza Asefi yang menegaskan bahwa 

senjata nuklir bukanlah bagian dari kebijakan pertahanan Iran dan menyatakan 

bahwa semua tuduhan yang dilontarkan AS terhadap Iran ialah tidak berdasar.93 

Namun demikian, usaha AS untuk menghentikan program nuklir Iran tidak juga 

berhenti. Iran yang tetap teguh mempertahankan program nuklirnya ditengah-

tengah berbagai sanksi yang tidak juga membuatnya mundur akan hal itu, dan 

sempat membuat AS memikirkan opsi militer untuk menghadapinya. 

Pada bulan Februari 2005, AS memperketat penerapan sanksi terhadap Iran 

dengan membekukan semua asset Iran dan juga milik Atomic Energy Organization 

                                                           
89 Ibid. 
90 Loc. Cit. Kebijakan nuklir ..., Tide Aji Pratama, FISIP UI., (2008): Hal. 47 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid.  



 

45 
 

of Iran (AEOI) yang ada di AS. Selanjutnya, adanya larangan yang diterapkan oleh 

AS kepada kegiatan-kegiatan bisnis lintas negara kepada perusahaan manapun yang 

mengadakan kerjasama dengan Iran dalam pengembangan program nuklirnya.94 

Pada tahun 2006 Iran mengumumkan akan melaksanakan penelitian untuk 

kepentingan nuklirnya di Natanz serta tidak lagi mengimplementasikan additional 

protocol IAEA. Permasalahan ini lantas dibawa IAEA kepada UN Security Council 

untuk ditindak lanjuti akibat ketidakpatuhan Iran.95 

Selanjutnya, disisi lain upaya negosiasi tetap dilakukan oleh Jerman, Prancis, 

dan Inggris atau UE3 untuk membawa Iran kembali patuh dalam kesepakatan 

sebelumnya selama tahun 2004 hingga 2005. Lalu, pada tahun 2006 tiga negara 

lainya, seperti Cina, Rusia dan AS ikut bergabung dengan UE3 untuk ikut dalam 

negosiasi dengan Iran dan berubah format baru menjadi P5+1. 96  Dalam 

perkembangannya IAEA dan Iran kembali berusaha untuk mencari jalan keluar 

permasalahan nuklir Iran, dan pada tahun 2007 dicapai perjanjian diantara kedua 

belah pihak. Perjanjian diantara keduanya yaitu dimana Iran bersedia untuk 

mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang belum terjawab mengenai program 

nuklirnya.97 Hal ini ditujukan agar mengetahui tujuan dari program nuklir Iran dan 

apakah ada potensi kearah pembuatan senjata nuklir. 

Pada tahun 2008, Direktur IAEA El Baradei, mengungkapkan bahwa hasil dari 

pertemuan IAEA dengan Iran beserta pertanyaan-pertanyaan yang selama ini 

menjadi kekhawatiran masyarakat internasional sudah terselesaikan. Namun, ada 

                                                           
94 Ibid. Hal: 48.  
95 Loc. Cit. Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with Internasional Obligations. Hal: 6 
96 https://www.armscontrol.org/factsheets/Iran_Nuclear_Proposals Diakses pada 12 Oktober 2016, 

pukul 12.00 WIB. 
97 Loc. Cit. Hal: 1 
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satu pertanyaan besar yang masih belum bisa diketahui lebih lanjut, yaitu mengenai 

kemungkinan nuklir digunakan untuk menambah kekuatan militer.98 Nuklir, ibarat 

dua lambang yang berbeda dalam satu koin yang dimana dapat digunakan untuk 

tujuan damai dan juga dapat digunakan untuk senjata atau tujuan militer. 

Usaha untuk menggali informasi program nuklir Iran terus dilakukan dimana 

mulai dari pengajuan proposal yang lebih spesifik lagi kepada Iran yang dibuat oleh 

IAEA namun tidak mendapat respon apapun dari Iran. Selanjutnya, Board of 

Governors IAEA mengadopsi resolusi tahun 2011, yang mana sangatlah penting 

untuk membawa Iran dalam dialog yang lebih intensif lagi, dan mengetahui 

substansi dari isu-isu yang belum terselesaikan. Terhitung, sejak tahun 2012 hingga 

2013 sudah sepuluh kali IAEA mengadakan pertemuan dengan Iran untuk 

berdiskusi mengenai isu-isu program nuklir Iran yang belum terjawab.99 

Namun usaha yang dilakukan kedua belah pihak tidaklah sia-sia dimana Iran 

dan IAEA mengadopsi “new approach” untuk menyelesaikan permasalahan 

progam nuklirnya. Dan akhirnya Iran menyetujui dan mengadakan joint statement 

dengan IAEA pada tahun 2013 yang menjelaskan bagaimana gambaran kerangka 

kerja mereka. Iran dan IAEA juga menyatakan ketersediaanya dalam memperkuat 

kerjasama dan dialog yang mengarah pada seluruh isu-isu yang belum terselesaikan 

mengenai program nuklir Iran segera diselesaikan. Selanjutnya, di tahun 2014 Iran 

bersedia memberikan informasi mengenai lima isu tambahan kepada IAEA. 

Namun, hanya empat isu yang diberikan Iran.100 
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Selain itu, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa Iran tetap 

bersikeras melanjutkan program nuklirnya dan tidak menuruti resolusi yang 

dikeluarkan IAEA, membawa kasus tersebut kepada UN Security Council. Yaitu, 

resolusi (GOV/2006/14) pada tahun 2006 yang dikeluaran IAEA selanjutnyalah 

yang membawa kasus ini sampai kepada UN Security Council.101 Oleh sebab itu, 

UN Security Council lalu mengeluarkan beberapa resolusi untuk mengatasi masalah 

nuklir Iran. Terhitung sejak tahun 2006 hingga saat ini sudah enam resolusi yang 

dikeluarkan UN Security Council untuk menekan Iran agar mau menuruti untuk 

menghentikan nuklirnya sementara dan mengimplementasikan additional protocol 

IAEA. Resolusi tersebut diantaranya: 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 

(2008), 1835 (2008), dan 1929 (2010).102  

Berbagai resolusi tersebut memiliki variasi isi yang berbeda satu dengan yang 

lainnya, misalnya resolusi pertama 1696, yang inti dari isinya memberi mandat 

kepada IAEA untuk memerintahkan Iran agar menghentikan kegiatan nuklirnya 

sementara dan memberikan seluruh informasi mengenai program nuklirnya. 

Selanjutnya pada resolusi 1737, yang mana intinya tidak jauh berbeda dengan yang 

sebelumnya, namun waktu untuk penghentian segala aktifitas nuklirnya 

diperpanjang. Pada resolusi selanjutnya 1835, tidak dapat menolak Iran atas 

kegiatan nuklirnya dimana hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang ada dalam 

Article IV NPT. Adapun kalimat dalam artikel tersebut, menyatakan:     

“the inalienable right ... to develop research, production and use of nuclear 

energy for peaceful Purposes”
 103 
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Yang mana hal tersebut diberikan bagi setiap negara anggota. Kemudian pada 

resolusi 1929, melarang Iran untuk melakukan aktifitas nuklir yang berkaitan 

dengan militer dan memerintahkan Iran untuk mematuhi modified Code 3.1. yang 

sudah diatur dalam resolusi.104 Berbagai negosiasi telah dilakukan dan terjadi tarik 

ulur diatara Iran dengan pihak-pihak yang terkait, dimana dalam kasus ini 

kelompok negara P5+1 yang dibentuk oleh UN Security Council. Selanjutnya, pada 

tahun 2015 UN Security Council mengadopsi resolusi 2231 yang dimana menjadi 

akhir dari resolusi-resolusi sebelumnya. Hal ini terjadi karena Iran telah mematuhi 

dan melaksanakan apa yang menjadi aturan dalam berbagai resolusi tersebut, 

dimana seperti yang dilaporkan oleh IAEA kepada UN Security Council.105  

Hingga, pada akhirnya muncul kesepakatan Joint Comprehensive Plant of 

Action (JCPOA) untuk menjamin kedua belah pihak baik Iran maupun P5+1 sama-

sama patuh dalam kesepakatan tersebut. Program nuklir Iran yang sudah 

berlangsung sejak lama untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sulit menerima 

tawaran kelompok negara P5+1 untuk menghentikan program nuklirnya. Hal itu 

dapat dilihat dari panjangnya negosiasi yang berjalan, dimana kedua belah pihak 

belum bisa bersepakat. Keinginan Iran untuk memiliki nuklir sangat tidak 

dipungkiri, dimana kemajuan dalam pembangunannya sangat pesat. Selain itu, Iran 

tidak kehilangan akal agar bagaimana program nuklirnya tetap berjalan walau telah 

dihadang dengan berbagai sanksi yang diberikan dunia internasional. Hingga, 

akhirnya Iran menjadi sebuah negara yang dapat memproduksi nuklirnya sendiri 

tanpa bantuan negara-negara lain. Namun, kelompok negara P5+1 juga tidak henti-

hentinya berupaya agar Iran mau bekerjasama melalui berbagai negosiasi dan 
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tekanan sanksi baik secara unilateral maupun multilateral. Alhasil, upaya yang 

dilakukan P5+1 berbuah manis dengan disepakatinya JCPOA oleh Iran. 

Gambar 1 Peta persebaran nuklir Iran 

Sumber: Coats and Robb. 2008. Bipartisan Policy Center. U.S. Policy Toward Iranian 

Nuclear Development. Hal: 1 

Dari uraian diatas dapat diketahui perkembangan dan permasalahan nuklir Iran 

yang memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan berbagai pihak dalam 

penyelesaiannya semakin menegaskan betapa strategisnya nuklir Iran tersebut. 

Kekhawatiran negara-negara barat akan program nuklir Iran yang tidak diketahui 

tujuannya menjadi perhatian tersendiri. Namun, disamping itu Iran tetap 
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menjalankan pembangunan program nuklirnya dan tidak terlalu memperdulikan 

berbagai macam dugaan mengenai nuklirnya. Iran menganggap bahwa memiliki 

nuklir merupakan hak dari setiap negara anggota NPT, yang mana telah diatur 

didalamnya.  

Terhitung sejak tahun 1990an pada masa Rafsanjani hingga tahun 2013 diakhir 

kepemimpinan Ahamdinejad, Iran masih tetap bersikeras membangun nuklir untuk 

kepentingan nasionalnya walaupun banyak menuai tekanan dari berbagai negara 

didunia. Berbagai pendekatan yang dilakukan IAEA dan P5+1 juga sempat tidak 

mendapat respon dari Iran yang tidak setuju dengan hal itu, hingga akhirnya 

mendapatkan sanksi. Selanjutnya, ditahun 2013 juga telah terjadi pergantian 

pemimpin di Iran yang mana membawa babak baru kepada penyelesaian 

permasalahan nuklir dan perbaikan hubungan Iran dengan negara-negara barat.  

Hal ini tentu terlihat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dimana Iran 

memiliki pola yang sama dalam memberlakukan program nuklirnya dan lebih ke 

arah penolakan terhadap pendekatan-pendekatan yang ditawarkan kelompok 

negara P5+1 dan IAEA. Namun, P5+1 dan IAEA juga tidak berhenti dalam 

mengupayakan kearah penyelesaian permasalahan nuklir Iran. Pada akhirnya 

kesepakatanpun tercapai, antara Iran dan P5+1 dengan negosiasi yang 

menghasilkan modifikasi terhadap berbagai aturan dalam resolusi yang ditawarkan 

tahun 2015. 

4.2 Iran dalam Kesepakatan JCPOA  

Pada tahun 2015, akhirnya Iran sampai kepada Joint Comprehensive Plant of 

Action (JCPOA). Kesepakatan yang dicapai dengan negara-negara, seperti Rusia, 

AS, China, Perancis, Inggris, dan Jerman atau bisa disebut dengan kelompok P5+1 
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ini, setelah Iran menyelesaikan berbagai step dalam roadmap yang dibuat dengan 

IAEA. Adapun inti dari roadmap yang dijalankan Iran yaitu mengklarifikasi 

seluruh isu program nuklirnya yang masih belum terselesaikan, baik yang menjadi 

isu  dahulu kala hingga saat ini.106 

Dalam hal ini, diakatan oleh Direktur IAEA Yukiya Amano sebagai tindak 

lanjut dari kesepakatan sebelumnya pada tahun 2013 antara Iran dengan P5+1 atau 

bisa disebut Joint Plant of Action (JPA). Yang mana didalam roadmap JPA 

menyertakan Agency atau yang dalam hal ini IAEA sebagai badan yang ahli dan 

memiliki wewenang atas aturan tujuan penggunaan nuklir suatu negara. Nah, tugas 

dari IAEA ialah bekerjasama dengan Iran untuk menilai apakah program nuklir Iran 

memiliki potensi kearah dimensi militer.107 

Pada 2 Desember, seluruh aktifitas yang terdapat dalam roadmap telah 

dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disetujui sebagaimana dilaporkan oleh 

Yukiya Amano.108 Laporan dari seluruh aktifitas tersebut nantinya digunakan untuk 

penilaian akhir dan menjawab seluruh isu-isu yang belum terselesaikan. 

Sebelumnya UN Security Council, juga mengadopsi resolusi yang diberikan kepada 

Iran yang perintahnya adalah agar Iran mau bekerjasama dengan IAEA secara 

penuh untuk melaksanakan investigasi terhadap seluruh aktivitas nuklirnya, 

menunda program pengayaan uranium, menunda pembangunan reaktor dan apapun 

yang berhubungan dengan aktivitas pengembangan nuklir. Selain itu, Iran juga 

diperintahkan untuk meratifikasi additional protocol IAEA yang ada dalam 
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perjanjian safeguards, namun, Iran hanya menandatangani dan tidak meratifikasi 

additional protocol tersebut.109 

Berbagai resolusi telah dikeluarkan oleh UN Security Council diantaranya 

resolusi 1929, tidak juga mempengaruhi Iran untuk menghentikan program 

nuklirnya. Selain itu resolusi tersebut juga mengharuskan Iran untuk mematuhi 

aturan mengenai perusahaan yang diawasi yang terlibat dalam perkembangan nuklir 

Iran dan diatur dalam modified Code 3.1110.  Namun sebelumnya, sejak pemerintah 

Iran mengimplementasikan JPA tahun 2013, Iran mengikuti segala roadmap dalam 

JPA dan selain itu, memberikan sebuah informasi kepada IAEA terkait aturan 

dalam modified Code 3.1.111  

Adapun beberapa batasan atau larangan yang harus diimplementasikan oleh 

Iran yang diberi waktu 1 tahun dalam perjanjian JPA sebelum menuju JCPOA 

tersebut, yaitu:112 

1. Iran harus mengurangi dan memotong lebih dari setengah sentrifugal 

uranium yang ada dalam program pengayaan uraniumnya, dimana pada 

rencana awal 20.000 menjadi 6.100 mesin dan 5.060 yang dapat beroperasi 

dengan batas waktu 10 tahun. 

2. Hanya boleh memiliki 3,67% reaktor berbahan bakar sesuai dengan standar 

pengayaan uranium, menghilangkan persediaan uranium Iran yang 

                                                           
109 Ibid. 
110 https://www.iaea.org/sites/default/files/online_version_sg-fm-1170_-

_model_subsidiary_arrangement_code_1-9.pdf . Diakses pada 03 Oktober 2016 pukul 18:29 WIB. 
111 Loc Cit. 
112 Davenport and Kimball. 2015. Arms Control Association. Iran Nuclear Policy Brief, Analysis 

on Effective Policy Response to Weapons-Related Security Threats. Hal: 1. 
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tergolong low-enriched uranium (LEU) sebanyak 97%, dan memberi 

batasan sebanyak 300kg uranium selama 15 tahun. 

3. Membatasi pengembangan dan penelitian mesin sentrifugal selama 13 

tahun. 

4. Mengubah fasilitas nuklir bawah tanah Iran menjadi fasilitas untuk 

penelitian medis dengan menghilangkan lebih dari setengah sentrifugal 

yang ada saat ini serta larangan adanya aktifitas pengayaan uranium 

ditempat tersebut selama 15 tahun. Selanjutnya, lebih jelas lagi dapat dilihat 

pada gambar. 

Grafik 1 Perkembangan nuklir Iran113 

 
Sumber: Section 3: Understanding the JCPOA. 

https://www.armscontrol.org/reports/Solving-the-Iranian-Nuclear-Puzzle-The-Joint-

Comprehensive-Plan-of-Action/2015/08/Section-3-Understanding-the-JCPOA 

Pada diagram sebelumnya, memperlihatkan bagaimana grafik dari 

perkembangan nuklir Iran. Pada diagram tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan 

                                                           
113 Section 3: Understanding the JCPOA. https://www.armscontrol.org/reports/Solving-the-

Iranian-Nuclear-Puzzle-The-Joint-Comprehensive-Plan-of-Action/2015/08/Section-3-

Understanding-the-JCPOA. Diakses tgl 22 November 2016 pukul 15.00 WIB. 
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pembangunan nuklir sejak tahun 2003 yang tidak sampai 1.000MW hingga secara 

drastis naik hampir mencapai 20.000MW untuk IR-1 pada sepuluh tahun kedepan. 

Selanjutnya, nuklir yang dioperasikan juga mengalami peningkatan dimana pada 

sebelumnya tahun 2005 hanya beberapa megawatt naik secara drastis hingga 

10.000MW hanya kurang dari sepuluh tahun. Selain itu, Iran juga membangun 

fasilitas nuklir baru lagi yang dinamakan IR-2M tahun 2012 yang sudah memiliki 

daya sekitar 1.000MW ditahun 2014. Namun, ambisi Iran dalam membangun nuklir 

dalam jumlah besar harus terhenti, setelah terjadi kesepakatan JCPOA tersebut 

tahun 2015. 

Dalam perjanjian tersebut juga akan menghindarkan Iran dari usaha memiliki 

senjata nuklir dengan menghilangkan sejumlah plutonium yang dimiliki. 

Selanjutnya, Iran dituntut untuk membangun ulang fasilitas reaktor nuklir di Arak 

yang dimana rencana sebelumnya akan dibangun fasilitas weapons-grade 

plutonium. Pembangunan ulang akan diperbantukan oleh internasional dan 

dikepalai oleh China. Dapat disimpulkan bahwa Iran tidak akan bisa membangun 

kembali segala fasilitas reaktor yang dapat memperkaya uraniumnya dan 

mendukung adanya pembuatan senjata nuklir selama 15 tahun.114 

Selanjutnya dapat dilihat pada gambar dibaliknya, dimana persediaan uranium 

Iran yang dikurangi dan dibatasi sebagai hasil dari kesepakatan dalam JCPOA 

dengan kelompok negara P5+1.  

 

 

                                                           
114 Loc. Cit. Iran Nuclear Policy Brief, Analysis on Effective Policy Response to Weapons-Related 

Security Threats. Hal: 1. 
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Grafik 2 Persediaan uranium Iran115 

                             
Section 3: Understanding the JCPOA. https://www.armscontrol.org/reports/Solving-the-

Iranian-Nuclear-Puzzle-The-Joint-Comprehensive-Plan-of-Action/2015/08/Section-3-

Understanding-the-JCPOA 

Pada diagram diatas dapat dilihat, dimana terjadi peningkatan kepemilikan 

uranium Iran yang mana pada tahun 2012 tersedia sekitar 5.000kg meningkat setiap 

tahun, dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sekitar hampir 8.000kg 

uranium sebelum terjadi kesepakatan nuklir JCPOA. Dalam hal ini bisa dilihat 

begitu gencarnya Iran dalam membangun nuklirya yang sudah ada sejak masa 

pemerintahan Shah. Namun, setelah terjadi kesepakatan JCPOA Iran harus 

merelakan kehilangan persediaan uraniumnya hingga hampir 100%. 

Sehingga menjadi menarik, dimana Iran pada pemerintahan sebelumnya 

cenderung untuk memaksimalkan pembangunan nuklirnya dan tidak dapat 

mentolerir adanya kesepakatan yang menghambat program nuklirya, berubah pada 

tahun 2015. Iran menyepakati kesepakatan JCPOA dan nuklir yang menjadi 

kepentingan nasionalnya harus rela dikurangi serta dibatasi sesuai dengan aturan 
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dalam kesepakatan JCPOA dengan P5+1. Fasilitas nuklir yang banyak dan jumlah 

persediaan uranium yang besar tidak dapat dimiliki Iran lagi setelah disepakatinya 

JCPOA. Namun, kesepakatan tersebut juga memberi keuntungan terhadap Iran 

dimana negara tersebut dapat terbebas dari sanksi yang telah diberikan oleh 

kelompok negara P5+1, UN Security Council dan European Union (EU).116  

Keputusan Iran untuk menyepakati kesepakatan JCPOA telah mengatarkan 

negara tersebut kepada keterbatasan kepemilikan nuklir. Sehingga, keinginan untuk 

memiliki sumber daya nuklir yang besar tidak dapat dilakukan Iran. Iran yang pada 

pemerintahan saat ini memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintahan  

sebelumnya, dimana tidak menjadikan nuklir sebagai prioritas akan tetapi lebih 

kepada pembebasan Iran dari belenggu sanksi ekonomi. Prinsip untuk 

mengembalikan iklim ekonomi Iran seperti biasanya, atau tanpa adanya sanksi 

menjadi penting selain keberadaan nuklir tersebut. Oleh sebab itu, di awal masa 

pemerintahan Rouhani tahun 2013 sudah dilaksanakan berbagai upaya untuk 

menegosiasikan kembali masalah nuklir Iran tersebut agar dicapai kesepakatan. 

Selain itu, adanya misi untuk memperbaiki hubungan antara Iran dengan negara-

negara barat yang sebelumnya terputus atau beku sejak dimulainya revolusi tahun 

1979.  

Dalam hal ini, penulis melihat adanya perubahan yang dialami oleh Iran 

tepatnya sejak Presiden Rouhani memimpin tahun 2013 hingga saat ini. Perubahan 

dalam hal memandang nuklir sebagai kepentingan nasional Iran, yang mana pada 

pemerintahan sebelumnya sangat memprioritaskan akan pembangunan nuklir 

                                                           
116 Rome, Henry. 2015. Belfer Center for Science and Internasional Affairs, Harvard Kennedy 

School. Decoding the Iran Nuclear Deal.: Hal. 21.  
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sedangkan pada pemerintahan saat ini tidak lagi menjadikan nuklir sebagai prioritas 

melainkan juga adanya hal-hal lain seperti ekonomi, dan perbaikan hubungan Iran 

dengan dunia internasional.  

Sehingga, menarik untuk mengetahui bagaimana perubahan tersebut terjadi, 

dimana tahun 2013 hingga 2015 adalah batasan yang penulis ambil. Dalam tahun 

tersebut, akan diulas mengenai bagaimana adaptasi yang dilakukan Iran sehingga 

memunculkan keputusan untuk menyepakati JCPOA dengan kelompok negara 

P5+1 tahun 2015. Analisa lebih lanjut akan dibahas di bab 5 sesuai dengan kalimat 

diatas dengan menggunakan model adaptif.  
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BAB V 

ANALISIS KEPUTUSAN IRAN DALAM KESEPAKATAN NUKLIR 

JCPOA DENGAN KELOMPOK NEGARA P5+1 TAHUN 2013-2015 

Berdasarkan urutan pada metode penulisan yang sudah dijelaskan di bab 

sebelumnya, dalam bab V ini akan diisi tentang uraian pembahasan mengenai 

deskripsi serta analisis adaptasi Pemerintah Iran terhadap kesepakatan nuklir 

JCPOA dengan kelompok negara P5+1 yang dilihat dari tahun 2013 hingga 2015. 

Selanjutnya, penulis akan menjabarkan melalui tiga sub bab secara sistematis sesuai 

dengan model adaptif yang digunakan. Pertama external change, berupa analisis 

dari perubahan di lingkungan eksternal Iran yang dalam kasus ini melihat pada 

kebijakan nuklir Iran menimbulkan pengaruh internasional serta polemik hingga 

membuat negara-negara besar dunia ikut andil dalam penyelesaian nuklir Iran 

melalui pembentukan kelompok negara P5+1 dan respon Iran terhadap hal itu pada 

masa pemerintahan Rouhani. 

Selanjutnya, krisis nuklir Iran yang menjadi perhatian internasional serta 

sanksi yang diberikan P5+1 kepada Iran. Selain itu, melihat pada respon Iran yang 

ingin menyelesaikan kasus nuklirnya dan memperbaiki hubungan Iran dengan 

dunia internasional khususnya negara-negara barat. Kedua structural (internal) 

change, berupa analisis dari perubahan di lingkungan internal Iran yang dalam 

kasus ini melihat pada opini publik Iran tentang program nuklirnya serta adanya 

kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1. Selanjutnya, mengenai 

pembangunan ekonomi serta perpolitikan di Iran seperti partai yang berkuasa dan 

kemampuan Iran dalam merespon situasi eksternal atau kelompok negara P5+1. 

Selain itu, pada struktur kepemimpinan Iran yang diisi oleh berbagai kelompok dan 
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individu pada masa pemerintahan Rouhani. Ketiga leadership, berupa analisis dari 

segi pemimpin Iran yang dalam hal ini dilihat dari Presiden Hasan Rouhani sebagai 

pembuat keputusan yang mana bersepakat dengan kelompok negara P5+1 

mengenai permasalahan program nuklir Iran. 

5.1 External Change  

Politik luar negeri menurut beberapa peneliti dipandang sebagai respon dari 

negara-negara terhadap kendala-kendala atau kesempatan-kesempatan yang 

diciptakan oleh lingkungannya masing-masing. Dalam hal ini, model adaptif 

berupaya untuk memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri berdasarkan 

kapabilitas dan posisi geopolitik suatu negara.117 Menurut model tersebut politik 

luar negeri merupakan dampak dari perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal 

dan lingkungan internal, yang mana negara dipandang sebagai entitas dalam 

melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungannya. 118  External 

change merupakan salah satu variabel yang ada dalam model adaptif dimana 

digambarkan sebagai aktifitas yang terjadi dilingkungan eksternal suatu negara. 

Adapun sumber politik luar negeri yang ada dalam external change, seperti 

systemic source.119 Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai salah satu variabel 

dalam model adaptif yaitu external change, yang dipadukan dengan fenomena yang 

penulis angkat terkait analisis keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA 

dengan kelompok negara P5+1. 

Sebagai negara yang tergabung dalam NPT Iran berhak mengembangkan 

teknologi nuklir tujuan damai. Iran lantas memiliki program nuklir dan sudah 
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berjalan sejak lama, hingga memiliki beberapa fasilitas nuklir lengkap dengan 

persediaan uraniumnya. Namun, adanya laporan mengenai fasilitas nuklir Iran yang 

tidak diketahui oleh IAEA dan tidak diberikannya akses untuk menginvestigasi 

kesemua fasilitas nuklirnya, membawa masalah ini hingga ke dunia internasional.  

Permasalahan nuklir Iran mulai mencuat sejak IAEA melaporkan adanya 

pembangkangan prosedur dan ketidaktransparan mengenai seluruh kepemilikan 

nuklirnya kepada UN Security Council. Hal tersebut, menimbulkan kekhawatiran 

akan program nuklir Iran yang tidak diketahui mengenai seberapa besarnya, 

kegunannya serta tujuannya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, sejumlah 

negara besar dunia membentuk sebuah kelompok negara P5+1 yang bertugas untuk 

menegosiasikan masalah ini kepada Iran. Kelompok yang terdiri dari negara-negara 

kuat dunia tersebut bukan berarti mudah dalam membujuk Iran, dan menyita waktu 

bertahun-tahun lamanya. Berbagai resolusi yang dibawa sempat mendapat 

penolakan oleh Iran, dimana negara tersebut tetap menjalankan program nuklirnya. 

Perubahan politik luar negeri Iran terkait permasalahan nuklir dengan 

kelompok negara P5+1 dapat dilihat dari adaptasi pada situasi dilingkungan 

eksternalnya. Hal ini dipengaruhi oleh semakin ketatnya sanksi ekonomi yang 

diberikan P5+1 dll. Selain penerapan sanksi yang diperketat, kelompok negara 

tersebut juga masih mengupayakan negosisasi kearah penyelesaian isu nuklir Iran. 

Pergantian pemimpin di Iran setelah Ahmadinejad habis masa jabatannya sebagai 

presiden juga ikut andil dalam perubahan politik luar negeri Iran. Terpilihnya 

Hassan Rouhani sebagai Presiden yang baru, membuat perbedaan pada Iran dalam 

hal memandang permasalahan nuklir tersebut. Perbedaan ini lantas menjadi lampu 

hijau bagi kelompok negara P5+1 untuk melaksakan negosiasi kembali dengan Iran. 

Adapun hal tersebut, akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan sumber yang ada 
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dalam external change seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pada sub-sub bab 

berikut. 

5.1.1 Systemic Source  

Pada sub-bab systemic source akan dibahas mengenai bagaimana adaptasi 

yang dilakukan negara melalui lingkungan eksternalnya. Namun, sebelumnya 

adapun pengertian dari systemic source seperti yang sudah dijelaskan pada bab 

2 merupakan sumber politik luar negeri yang berasal dari lingkungan eksternal 

suatu negara. Sumber tersebut memiliki faktor-faktor, seperti Great power 

structure, Situational factors: internal, Crises dan Issue areas.120 Selanjutnya, 

faktor-faktor dalam sumber systemic source tersebut dijelaskan satu-persatu 

dengan fenomena yang penulis angkat tentang analisis keputusan Iran akan 

kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1. 

5.1.1.1 Great Power Structure 

Great power structure merupakan salah satu faktor dalam politik luar 

negeri yang ada pada sumber systemic source. Selanjutnya, yang dimaksud 

dengan Great power structure, yaitu jumlah negara besar yang ikut andil 

dalam struktur hubungan internasional serta bagaimana pembagian 

kapabilitas diantara mereka. 121  Kemudian, hal tersebut akan dikaitkan 

dengan fenomena yang penulis angkat sebagai penelitian tentang analisis 

keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara 

P5+1. 
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Permasalahan nuklir Iran telah berlangsung sejak lama hingga 

menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan jalan keluar. 

Berbagai cara dilakukan hingga didirikannya kelompok P5+1 yang terdiri 

dari AS, China, Rusia, Inggris, Perancis atau Permanent lima ditambah satu 

dari perwakilan Uni Eropa yaitu Jerman. Sebelumnya, kelompok negara 

P5+1 ini didirikan setelah pembangkangan yang dilakukan Iran terhadap 

kesepakatan dengan UE3 mengenai adanya isu fasilitas nuklir yang tidak 

diketahui. Hal tersebut dikarenakan, Iran tidak menghentikan sementara 

program nuklirnnya dan tidak mengikuti additional protocol yang 

merupakan prosedur dari IAEA dalam perjanjian tersebut. Kelompok yang 

juga dikenal dengan nama UE3+3 tersebut dibentuk untuk melakukan 

negosiasi dengan Iran, membawa masalah isu nuklirnya kearah 

penyelesaian. Namun, upaya-upaya yang dilakukan dunia internasional 

tidak hanya itu, dimana  selain negosiasi tetap dilakukan, adanya berbagai 

paket resolusi lengkap dengan sanksi juga dilaksanakan. Hingga, 

kesepakatan nuklir JCPOA antara Iran dan kelompok negara P5+1 tercapai. 

Selanjutnya seperti yang telah disebutkan diatas, dimana negara-negara 

yang tergabung dalam kelompok P5+1 juga ikut andil dalam upaya 

penyelesaian isu nuklir Iran sesuai dengan kapabilitasnya akan dijabarkan 

masing-masing, baik secara unilateral maupun multilateral dibawah ini. 

Amerika Serikat 

Amerika Serikat yang juga ikut andil dalam upaya negosiasi terhadap 

permasalahan nuklir Iran tersebut juga memberikan sanksi untuk melawan 

negara tersebut. Sanksi yang diberikan AS, lebih kepada menekan 

perusahaan-perusahaan yang sudah dan ingin berinvestasi ke Iran pada 
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sektor energi agar dihentikan. Selain itu, tambahan sanksi baru yang 

diberikan AS kepada Iran berupa larangan untuk perusahaan menjual 

petroleum ke Iran. Masa sanksi yang diberikan AS tersebut diperpanjang 

hingga tahun 2016. 122 

Upaya untuk menekan Iran juga tetap dilakukan AS dengan 

menerapkan larangan pada Bank luar negerinya dalam melakukan transaksi 

dengan Bank Sentral Iran. Dengan adanya berbagai larangan tersebut, 

diharapkan agar Iran dapat bekerjasama dan mencapai jalan keluar untuk 

permasalahan nuklirnya. 123 

Uni Eropa 

Kemudian, European Union (EU) yang mana perwakilannya tergabung 

dalam kelompok negara yang melakukan negosiasi atau P5+1 juga 

memberikan sanksi terhadap Iran. Sanksi yang diterapkan oleh EU 

bermacam-macam, mulai dari perdagangan, transportasi, energi, dan 

layanan keuangan serta larangan visa dan pembekuan aset Iran di Eropa.124 

Hal tersebut diterpakan untuk melawan Iran yang tidak transfaransi 

mengenai seluruh kegiatan nuklirnya dan tidak patuh terhadap prosedur 

yang diberikan untuk menghentikan program nuklirnya sementara, dimana 

Iran tetap menjalankan program nuklinya. Selain itu, EU juga menerapkan 

larangan pada seluruh negara anggota yang mengadakan impor minyak 

dengan Iran terhitung mulai juli 2012.125  

                                                           
122 https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran Diakses tgl 

15 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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Selanjutnya, EU juga meminta pada negosiator Iran untuk memberi 

penjelasan lebih mendalam tentang tahap pembangunan fasilitas nuklir yang 

tidak diketahui pada diskusi selanjutnya. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui tentang ambisi pembangunan nuklir Iran yang menjadi 

perhatian internasional.126 Selain itu, Iran juga merespon pertanyaan dari 

EU tentang perkembangan nuklirnya yang menjadi perhatian internasional. 

Lalu, pada April 2012 Iran dan P5+1 bertemu kembali di Istanbul untuk 

berbicara mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan selanjutnya. Dari 

hasil pertemuan tersebut, kedua belah pihak setuju pada framework adanya 

negosiasi tahap demi tahap yang berkelanjutan diantara keduanya.127 

Rusia 

Pada tahun 2011, Menteri Luar Negeri Rusia mengirim proposal kepada 

Iran yang mana meminta Iran untuk dapat bekerjasama dengan IAEA dan 

mengikuti prosedur yang diberikan serta memberi informasi mengenai 

aktifitas pembangunan fasilitas nuklir yang tidak diketahui. Hal tersebut, 

nantinya akan berdampak pada peringanan sanksi yang telah diberikan. 

Pada tahun 2012, Iran dan IAEA sepakat untuk melakukan kunjungan ke 

Tehran dan memulai diskusi tentang hasil dari investigasi IAEA terhadap 

nuklir Iran yang berpotensi kearah dimensi militer.128  

Cina 

Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

UN Security Council mengeluarkan resolusi 1929 tahun 2010, dimana 

memperbaharui dari yang telah ada sebelumnya sebanyak lima resolusi 
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dikelurakan yang tidak juga membuat Iran berhenti memproduksi nuklirnya. 

Pada resolusi 1929 tersebut UN Security Council semakin memperketat 

sanksi yang diberikan terhadap Iran dimana mengecam seluruh aktifitas 

yang berhubungan dengan pengayaan nuklir,  kegunannya untuk militer dan 

embargo pengiriman senjata yang masuk ke Iran. Keputusan tersebut 

didukung oleh Cina sebagai negara yang juga memiliki hak dalam UN 

Security Council.129 

P5+1 

Pada tahun 2011, upaya untuk negosiasi antara P5+1 dengan Iran 

dilakukan kembali di Istanbul, Turkey. Namun pertemuan tersebut tidak 

menghasilkan solusi kesepakatan dimana kedua belah pihak masih saling 

mempertahankan tuntutanya.130  Selanjutnya, selang berapa bulan setelah 

pertemuannya dengan kelompok negara P5+1, Iran kembali mengumumkan 

bahwa telah berhasil mengoperasikan fasilitas nuklirnya di Bushehr dan 

sedang dalam masa intensif untuk memproduksi sekitar 20% pengayaan 

uraniumnya. Selain itu, Iran akan memindahkan produksi nuklirnya didekat 

wilayah Qom yang sedang dalam masa pembangunan.131 

Setelah itu, pertemuan diantara Iran dan P5+1 menjadi lebih sering 

dengan masing-masing pihak membawa proposal yang berisi tuntutanya. 

Pembicaraan diantara keduanya, membahas tentang substansi proposal, 

aspek teknis, serta masa depan dari negosiasi diantara keduanya. Sementara 

itu, IAEA melaporkan bahwa Iran telah melaksanakan peningkatan 

pengayaan di fasilitas Fordow dan melanjutkan produksi uranium sebanyak 
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20% yang menjadi kebutuhan untuk Tehran Research Reactor. Selain itu, 

IAEA juga melaporkan bahwa Iran telah menyelesaikan sekitar 2.800 

sentrifugal, memproduksi 20% pengayaan uranium di Fordow, dan 

memasang lebih banyak sentrifugal lagi di Natanz.132 

 Lalu, Iran dan P5+1 kembali bernegosiasi pada tahun 2013 di Almaty, 

Kazakhstan tentang program nuklirnya. Dalam pertemuan tersebut 

kelompok negara P5+1 membawa paket proposal yang memperbaharui dari 

sebelumnya tahun 2012. Selanjutnya, dua bulan berselang dilaksanakan lagi 

pembicaraan kedua ditempat yang sama, namun dari pertemuan tersebut 

tidak menghasilkan sesuatu yang positif melainkan keduanya memutuskan 

untuk tidak ada rencana pertemuan lagi kedepanya dan masih jauh kearah 

kesepakatan. Sementara, IAEA melaporkan bahwa hasil pembicaraan atau 

klarifikasi dengan Iran mengenai program nuklirnya yang berpotensi kearah 

militer tidak memiliki progres.133 

Selanjutnya Oktober, 2013 dilaksanakan pertemuan antara Iran dan 

P5+1 untuk melanjutkan negosiasi diantara keduanya membahas tentang isu 

nuklir Iran tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut, membawa kedua belah 

pihak mengeluarkan joint statement yang menggambarkan bahwa 

pertemuan tersebut sangat substansial dan melihat pada masa depan. Pada 

pertemuan tersebut juga digambarkan mengenai isi dari proposal baru Iran 

yang bekontribusi sangat penting dalam pembicaraan dengan P5+1 kembali. 

Proposal yang dibawa Iran mengandung kerangka kerja yang isinya lebih 
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kearah perjanjian komprehensif dan adanya pembangunan kepercayaan 

diantara kedua belah pihak selama 3 sampai 6 bulan kedepan.134 

Selanjutnya, setelah melaksanakan beberapa kali pertemuan antara Iran 

dan P5+1, akhirnya dicapai kesepakatan diantara kedua belah pihak pada 

November, 2013. Kesepakatan yang diberi nama Joint Plant of Action 

tersebut, berisi tentang framework yang luas untuk memandu kearah 

kesepakatan yang lebih komprehensif, serta langkah-langkah khusus yang 

diterapkan dalam enam bulan. Misalnya, memperpanjang masa monitoring 

IAEA serta akses yang lebih luas pada seluruh fasilitas nuklir Iran. 

Sementara, Iran mendapat keringanan sanksi, berupa pembatasan 

pembekuan aset serta komitmen untuk tidak ada lagi sanksi yang diberikan 

selama pelaksanaan persetujuan.135 

P5+1 kembali bertemu dengan Iran untuk membahas secara teknis 

pelaksanaan Joint Plant of Action di Jenewa pada Desember, 2013. 

Selanjutnya setelah melalui beberapa pertemuan, Iran dan P5+1 

mengumumkan akan melaksanakan Joint Plant of Action pada 20 Januari 

2014. Kemudian, Iran dan P5+1 memulai negosiasi untuk membahas 

kesepakatan yang lebih komprehensif di Viena Februari 2014.136 

Akhirnya, pada 14 Juli 2015 Iran dan P5+1 mengumumkan bahwa telah 

dicapai kesepakatan yang lebih komprehensif, sekaligus pengumuman akan 

disetujuinya roadmap yang mengizinkan agency untuk melakukan 

investigasi hingga kepada kemungkinan dimensi militer pada program 

nuklir Iran. Selanjutnya, UN Security Council juga menarik semua resolusi 
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yang telah disematkan kepada Iran serta menghapus seluruh sanksi yang 

diberikan.137 

Pada 2013, respon Iran terhadap perubahan dan tuntutan dari sumber 

great power structure terlihat. Rouhani yang sebagai Presiden terpilih 

memiliki misi untuk tetap menjaga program nuklirnya, namun akan 

membawa program nuklir Iran lebih transparan dari sebelumnya. 

Selanjutnya, setelah berselang tiga hari terpilih menjadi Presiden Iran, 

Rouhani menginginkan untuk kembali melaksankan negosiasi dengan 

kelompok negara P5+1 mengenai permasalahan program nuklirnya.138 

Selanjutnya, Iran dan P5+1 bertemu pada sebuah kesempatan di New 

York yang mana sedang mengikuti UN General Asembly, September 2013. 

Dalam pertemuan tersebut, Iran menawarkan proposal yang sudah 

diperbaharui dari sebelumnya dan AS menggambarkan isi proposal tersebut 

memiliki perbedaan visi dari yang sebelumnya mengenai kemungkinan 

masa depan nuklir Iran. Kemudian, Iran melaksanakan pertemuan bilateral 

dengan AS setelah selesai dalam pertemuan majelis umum PBB. Dalam 

pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan pertama mengenai parameter 

dari penyelesaian permasalahan nuklir Iran serta akan memikirkan lebih 

kearah kesepakatan akhir diantara P5+1 dan Iran. Selain itu, Iran dan P5+1 

menyetujui pertemuan selanjutnya pada bulan Oktober di Jenewa.139 

Pada September, Amerika Serikat melalui Presiden Barack Obama 

menghubungi Presiden Iran Hassan Rouhani yang mana tidak pernah 

dilakukan sejak tahun 1979 diantara kedua negara. Semantara itu, dalam 
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pembicaraanya AS yakin akan adanya perubahan yang signifikan kearah 

resolusi komprehensif. Selanjutnya, Iran menemui IAEA di Vienna untuk 

membicarakan adanya negosiasi kembali dengan pendekatan struktur 

mengenai nuklir Iran yang berpotensi kearah militer. Hal tersebut, 

menghasilkan persetujuan antara Iran dan IAEA untuk bertemu kembali 

pada bulan Oktober.140 

Pada 28 Oktober, Iran bertemu dengan IAEA untuk membahas kembali 

mengenai investigasi program nuklir Iran yang pernah diajukan sebelumnya 

untuk mengetahui apakah nuklir Iran berpotensi kearah militer. Iran 

mengajukan proposal baru yang mana menginginkan adanya tindakan 

praktik kearah penguatan kerjasama dan dialog dengan resolusi melihat 

masa depan seluruh isu nuklir Iran. Keduanya, bersepakat untuk bertemu 

kembali di Tehran pada 11 November. 141  Pada pertemuan selanjutnya 

tersebut dihasilkan sebuah framework perjanjian kerjasama, yang mana 

memiliki batas tiga bulan untuk Iran melaksanakannya serta dibukanya 

akses kepada IAEA untuk melihat fasilitas heavy water plant di Arak, 

Gchine uranium mine, dan memberi informasi kepada proyek nuklir Iran 

terbaru dan yang sedang dalam pembangunan.142 

Selanjutnya dari analisis diatas melalui faktor great power structure, 

penulis melihat bahwa dari lingkungan eksternal, telah dilakukan upaya-

upaya untuk menekan Iran menghentikan program nuklirnya. Tekanan 

berupa sanksi dari segala arah yang diberikan oleh lingkungan eksternalnya, 

tidak hanya secara unilateral saja tetapi juga multilateral. Mulai dari negara-
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negara yang tergabung dalam kelompok P5+1 seperti AS, Rusia, Cina serta 

UE3 (Inggris, Prancis, Jerman) bahkan UN Security Council sekalipun. 

Sanksi, mulai dari sektor ekonomi, embargo persenjataan, serta yang 

berhubungan dengan bantuan pembangunan nuklir. 

Selain itu, dilakukan juga upaya dalam bentuk negosiasi dengan Iran. 

Negosiasi dilakukan oleh kelompok P5+1 yang dibentuk khusus untuk 

permasalahan nuklir Iran. Kelompok yang terdiri dari negara-negara besar 

dunia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya tersebut diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan isu nuklir Iran yang menjadi perhatian 

internasional. Hal tersebut, akhirnya mendapat respon dari Iran hingga 

terhjadinya kesepakatan JCPOA. 

5.1.1.2 Crises 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Crises merupakan 

salah satu faktor dalam sumber politik luar negeri yang ada pada systemic 

source. Kemudian, Crises digambarkan sebagai stimulan tiba-tiba yang 

berasal dari situasi lingkungan eksternal terakhir suatu negara berupa krisis 

yang membutuhkan keputusan cepat untuk mengantisifasi kejadian yang 

tidak diinginkan. 143  Hal tersebut jika dikaitkan dengan fenomena yang 

penulis angkat tentang analisis keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir 

JCPOA dengan kelompok negara P5+1, menjadi seperti dibawah ini. 

Krisis nuklir Iran terjadi ketika, negara tersebut menolak untuk 

mengikuti additional protocol yang diberikan IAEA. Hal ini, dikarenakan 

sebelumnya terdapat laporan dari kelompok oposisi di Iran yaitu National 
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Council Resistance of Iran mengenai fasilitas nuklir yang tidak diketahui 

oleh IAEA. Kelompok tersebut membeberkan adanya dua fasilitas nuklir 

yang sedang dibangun dan tidak diketahui, diantaranya fasilitas pengayaan 

uranium di Natanz (bawah tanah) dan fasilitas heavy water di Arak.144 

Selain itu, IAEA juga melaporkan dalam kaitanya dengan safeguard 

agreement bahwa Iran telah gagal memberi informasi dengan waktu yang 

disediakan, adanya kemungkinan perbedaan dan fasilitas nuklir untuk 

kepentingan militer, dimana dari segi teknis terdapat ambiguitas dari 

program nuklirnya. Selanjutnya, Jerman, Perancis, dan Inggris (EU3) 

mengambil inisiatif untuk melaksanakan diplomasi dengan Iran mengenai 

program nuklirnya. Negosisasi yang dilakukan Iran dan EU3 menghasilkan 

Paris Agreement, namun mengalami kegagalan pada implementasinya. 

Kemudian, IAEA melaporkan bahwa Iran tidak mematuhi aturan yang 

diberikan, seperti yang sudah dikatakan diatas kepada UN Security Council. 

Selanjutnya, Iran pada pemerintahan Ahmadinejad mengumumkan bahwa 

akan bergabung dengan negara yang memiliki teknologi nuklir mandiri 

dengan sukses memproduksi pengayaan uranium low-level.145 

Dengan adanya hal tersebut, UN Security Council langsung 

mengeluarkan resolusi 1696, yang mana mengisntruksikan terhadap Iran 

untuk memberhentikan sementara seluruh aktifitas nuklirnya, termasuk 

kegiatan penelitian dan pengembangan. Namun, Iran tetap menjalankan 

program nuklirnya, karena menganggap bahwa program nuklirnya adalah 

untuk tujuan damai. Keteguhan Iran untuk menjalankan program nuklirnya 
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tersebut, lantas membuat UN Security Council tidak tinggal diam dan terus 

mengeluarkan resolusi ditahun-tahun berikutnya dengan berbagai varian 

sanksi didalamnya. Hal ini dilakukan untuk menekan Iran agar mau 

mematuhi menghentikan program nuklirnya sementara.146 

Pada sisi lain, meningkatnya perhatian terhadap isu nuklir Iran tersebut 

membuat negara-negara seperti AS, Cina dan Rusia ikut andil dan 

bergabung dengan EU3 dalam penylesaian permasalahan nuklir Iran 

tersebut dengan membuat kelompok P5+1. Dengan demikian, terdapat dua 

pendekatan yang dilaksanakan oleh P5+1 yaitu disatu sisi dilakukan 

penekanan terhadap Iran dengan berbagai varian sanksi baik oleh UN 

Security Council maupun P5+1, sedangkan disisi lain dilakukannya 

negosiasi secara terus menerus antara Iran dan P5+1. Hal tersebut berjalan 

hingga 10 tahun.147 

Krisis nuklir Iran mencapai titik klimaksnya yang pada tahun 2011 dan 

2012 sanksi diperketat terhadap Iran oleh kelompok P5+1 dengan 

mengembargo minyak dan dari segi internasional pasar finasial Iran. Hal ini, 

akibat dari laporan IAEA, dimana Iran memiliki usaha yang berpotensi 

untuk membangun bom nuklir pada tahun 2011.148 Selanjutnya, peluang 

untuk kembali pada pembicaraan masalah nuklir Iran terjadi setelah 

pergantian presiden di Iran, dimana Hassan Rouhani menggantikan 

Ahmdinejad yang mana juga pernah menjadi negosiator nuklir Iran pada 

tahun 2003 sampai 2005 dengan UE3. Hingga pada akhirnya pada Juli 2015 

dicapai kesepakatan JCPOA setelah menghabiskan waktu dua tahun 
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negosiasi permasalahan nuklir Iran dengan P5+1.149 Kesepakatan tersebut, 

membuat Iran bersedia untuk mengurangi jumlah nuklirnya dan persediaan 

uraniumnya sesuai dengan aturan didalam kesepakatan dengan imbalan 

pencabutan sanksi oleh internasional jika Iran mengikuti seluruh aturan 

dalam JCPOA.  

Sama seperti sub bab sebelumnya dimana Iran merespon mengenai 

krisis tersebut dengan mengupayakan untuk adanya pembicaraan kembali 

mengenai permasalahan nuklirnya dengan kelompok negara P5+1. Iran 

yang tidak lagi memprioritaskan program nuklir sebagai yang utama 

melainkan perbaikan ekonomi dan hubungannya dengan internasional 

menjadi angin segar untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Tidak 

menunggu waktu lama setelah pergantian pemimpin, Iran dan P5+1 bertemu 

kembali dan melakukan pembicaraan beberapa kali hingga akhirnya dicapai 

kesepakatan yang diawali dengan JPA selanjutnya kepada kesepakatan 

komprehensif JCPOA setelah melalui rangkaian pembicaraan dan 

pengimplementasian aturan yang disepakati. 

5.1.1.3 Issue areas 

Issue areas dalam hal ini merupakan salah satu faktor yang ada dalam 

sumber politik luar negeri systemic source. Faktor tersebut melihat pada 

situasi di lingkungan eksternal yang menjadi stimulan tiba-tiba suatu negara 

berupa isu seperti diplomatik, budaya, ekonomi dan militer. 150  Penulis 

mengambil pada berbagai level wilayah mengenai isu tersebut yang juga 

dapat berpengaruh dalam politik luar negeri suatu negara. Selanjutnya, 

                                                           
149 Ibid. 
150 Op Cit. Pengantar Hubungan Internasional. Hal: 57. 



 

74 
 

penulis akan mencoba melihat relevansinya dengan fenomena yang penulis 

angkat sebagai penelitian tentang analisis keputusan Iran dalam kesepakatan 

nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1. 

Isu nuklir Iran tidak hanya membuat hubungannya dengan negara-

negara barat dan internasional menjadi semakin buruk. Melainkan 

hubungan antara Iran dan beberapa negara di regionalnya juga memanas. 

Hubungan yang memanas antar Iran dengan Israel serta negara-negara gulf 

lainnya, dimana telah terjadi selama dua puluh tahun terakhir.151 Bahkan, 

situasi sudah pada tahap konflik militer diberbagai peristiwa. Dalam 

berbagai cara yang dilakukan untuk mengatasi isu tersebut sangatlah tidak 

mudah dikarenakan terdapat tiga level berbeda, seperti nasional, regional, 

dan internasional yang harus dicari jalan keluarnya.  

Pada level nasional, berhubungan dengan situasi yang ada di domestik 

dimana adanya pro-kontra antara kelompok yang menginginkan cara 

moderat dimana mencari jalan tengah dari isu nuklir seperti kesepakatan, 

sedangkan pada kelompok lainnya tetap bersikeras mempertahankan apa 

yang sudah menjadi kebijakan yang dalam hal ini program nuklir Iran tanpa 

berkompromi dengan pihak luar. Selanjutnya, pada level regional 

permasalahan muncul antara Iran dengan Israel yang terjadi sejak lama serta 

dengan GCC Countries disisi lain.152  Permusuhan antara kedua negara, 

hingga merembet pada isu nuklir Iran dimana Perdana Menteri Netanyahu 

menolak keras terhadap program nuklir negara tersebut. Bahkan, Israel siap 

                                                           
151 Loc. Cit. The Iranian Nuclear Issue and Regional Security: Dilemmas, Responses, and The 

Future. Hal: 6 
152 Ibid. 
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melancarkan serangan militer untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran.153 

Selain itu, pada level internasional dimana adanya negosiasi antara Iran 

dengan kelompok negara P5+1 yang juga telah menghabiskan waktu 

bertahun-tahun lamanya baik di Jenewa dan Viena hingga sampai kepada 

frustasi akibat tidak menemukan titik terang.154 

Pada perkembangan issue areas, Iran tidak terlihat merespon akan 

adanya berbagai perubahan dan tuntutan tersebut, dimana seperti yang 

diungkapkan oleh para pemimpin Iran, bahwa pengorbanan yang dilakukan 

akan bermanfaat nantinya untuk menjadikan Iran sebagai negara yang 

memiliki nuklir.155 Hingga pada akhirnya, terjadi kesepakatan JCPOA yang 

mana Iran bersedia menghilangkan lebih dari sebagian jumlah nuklirnya. 

5.2 Structural (internal) Change 

Structural (internal) Change merupakan variabel yang ada pada model 

adaptif, dimana variabel ini berada pada lingkungan internal dalam proses 

pembuatan kebijakan luar negeri.156 Selain itu, structural change juga memiliki 

sumber-sumber politik luar negeri yang ada didalamnya, seperti moods of opinion, 

political accountability, economic development, dan govermental structure. 157 

Structural change, menggambarkan kondisi lingkungan internal yang berubah 

(perubahan struktural) dan menjadi konsekuensi dari munculnya politik luar negeri 

suatu negara.158 Selanjutnya, penulis akan mengkaitkan dengan fenomena yang 

                                                           
153 Ibid. Hal: 14-15 
154 Ibid. Hal: 6 
155 Ibid. Hal: 10 
156 Op Cit. Pengantar Hubungan Internasional. Hal: 67. 
157 Ibid.. Hal: 57. 
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penulis angkat sebagai penelitian tentang analisis keputusan Iran dalam 

kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1.  

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa program nuklir Iran digunakan 

untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, dimana kebutuhan akan pasokan energi 

listrik yang semakin meningkat ditengah lonjakan jumlah penduduk yang pesat. 

Selain itu dengan adanya sumber daya nuklir, Iran dapat mengurangi jumlah 

penggunaan minyak untuk kebutuhan nasionalnya. Selanjutnya, disisi lain dapat 

meningkatkan jumlah ekspor terhadap minyak yang merupakan komoditi negara 

Iran. Dengan memaksimalkan jumlah ekspor terhadap minyak Iran, otomatis 

pendapatan negara melalui ekspor akan semakin meningkat dan berdampak pada 

pembangunan ekonomi di Iran. Namun, program nuklir Iran yang masih 

berlangsung hingga saat ini tidak berjalan mulus, dimana terdapat tekanan dari 

dunia internasional akan aktivitas nuklir yang dijalankan Iran. 

Mengingat hal tersebut, Iran tetap berusaha untuk mempertahankan 

program nuklirnya berjalan. Pembangunan nuklir tetap dilaksanakan, walaupun 

mendapatkan sanksi dari dunia internasional hingga mencapai kebutuhan yang 

diiinginkan. Berbagai negosiasi tetap diupayakan internasional yang diwakili oleh 

kelompok negara P5+1 dan Iran untuk menemukan jalan keluar akan isu nuklir 

dinegara tersebut. Hingga, pada akhirnya kesepakatan tercapai dengan imbalan 

penghapusan sanksi yang diberikan internasional terhadap Iran, namun negara 

tersebut harus rela membatasi produksi nuklirnya hingga kepada persediaan 

uraniumnya. Lalu, bagaimana situasi yang ada dalam lingkungan internal Iran, 

dimana sebelumnya Iran sangat keras mempertahankan program nuklirnya tetap 

berjalan sesuai dengan kebutuhan awal dan akhirnya bersepakat dengan rela harus 

dibatasi akan produksi nuklirnya. Hal ini selanjutnya akan dibahas dalam sumber-
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sumber yang ada pada structural change, seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

mengenai adaptasi dalam lingkungan internal Iran sehingga muncul perubahan 

keputusan untuk mau bersepakat dengan kelompok negara P5+1 yang tertuang 

dalam JCPOA. 

5.2.1 Societal Source and Governmental Source  

Societal source, merupakan salah satu sumber politik luar negeri yang 

ada pada lingkungan internal suatu negara. Sumber tersebut, menggambarkan 

opini publik dan perkembangan ekonomi suatu negara. Adapun faktor-faktor 

yang ada dalam sumber societal source, yaitu moods of opinion dan economic 

development. 159  Pada sub-bab societal source akan dibahas mengenai 

bagaimana adaptasi Iran dalam lingkungan internalnya sehingga muncul 

kesepakatan JCPOA dengan kelompok negara P5+1 mengenai isu nuklirnya. 

Adapun fenomena tersebut akan dijelaskan dengan faktor-faktor yang sudah 

disebutkan sebelumnya kedalam sub-bab.  

Selanjutnya, penulis juga menempatkan Governmental Source dalam 

bagian dari Structural Change dimana merupakan sumber internal dalam 

perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Governmental Source 

dalam hal ini merupakan sumber yang menggambarkan faktor-faktor seperti, 

political accountability dan governmental structure.160 Sehingga, pada kasus 

yang penulis angkat sebagai penelitian mengenai kesepakatan nuklir JCPOA 

Iran dengan kelompok negara P5+1  juga akan dilihat melalui faktor-faktor 

tersebut. 
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5.2.1.1 Moods of Opinion 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa moods of opinion 

merupakan salah satu faktor dari sumber societal source, dimana 

menggambarkan sesuatu yang terjadi dilingkungan inetrnal suatu negara 

berupa opini publik sebagai satu elemen yang berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan negara. Selanjutnya, moods of opinion merupakan 

faktor yang dapat menjelaskan perubahan akan sentimen masyarakat 

terhadap dunia luar.161 Hal tersebut akan penulis kaitkan dengan fenomena 

yang menjadi penelitian tentang analisis keputusan Iran dalam kesepakatan 

nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1. 

Sebagai sebuah elemen yang menjadi syarat pembentukan negara, 

masyarakat atau rakyat juga ikut andil dalam dikeluarkannya sebuah 

keputusan negara. Kebijakan luar negeri seperti yang diketahui sebagian 

besar merupakan representasi dari kebijakan dalam negeri yang mana 

memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan sebuah negara di 

perpolitikan internasional. Oleh karena itu, penulis akan melihat Moods of 

opinon menggambarkan peran masyarakat sebagai salah satu faktor dalam 

keputusan Iran mengenai kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok 

negara P5+1. 

 Iran yang menyepakati kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok 

negara P5+1, tidak hanya didukung oleh para penguasa atau elemen lainnya 

yang berhak mengambil keputusan di Iran. Namun, masyarakat Iran 

sebagian besar juga mendukung adanya kesepakatan tersebut. Hal ini dilihat 
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dari hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga IranPoll.com yang 

penulis dapat dari Center for Internasional and Security Studies at 

Maryland (CISSM).162 

Gambar 2  

Hasi Survei Opini Publik Iran Mengenai Kesepakatan JCPOA 

 
Sumber: Mohseni, Gallagher, Ramsay. 2015. Center for Internasional & Scurity Studies at 

Maryland. Iranian Public Opinion on the Nuclear Agreement. Hal: 5. 

 

Dari gambar diatas terlihat jelas dimana dari 76% responden, sebagian 

besar mendukung Iran agar menyepakati JCPOA. Pada data tersebut, 

disebutkan bahwa 43% sangat mendukung atau sangat kuat dan sisanya 

sebanyak 33% mendukung Iran menyepakati kesepakatan JCPOA. 

Selanjutnya, sekitar 21% tidak menyetujui jika Iran memutuskan untuk 

menyepakati JCPOA.163 

Pada data mengenai bagaimana opini publik Iran terhadap adanya 

kesepakatan JCPOA mengenai isu nuklirnya dengan kelompok negara P5+1 

cukup positif dimana mendapat banyak dukungan kearah penyelesaian. 

Dalam hal ini sebagian besar masyarakat Iran optimistis kepada 

internasional akan adanya rasa saling percaya terhadap kesepakatan JCPOA 

                                                           
162 Mohseni, Gallagher, dan Ramsay. 2015. Center for Internasional & Scurity Studies at 

Maryland. Iranian Public Opinion on the Nuclear Agreement. Hal: 5 
163 Ibid. 
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dan menghapus seluruh sanksi yang telah diberikan. Selanjutnya, hampir 

seluruh masyarakat Iran setuju akan keberlanjutan program nuklir Iran, yang 

menurut mereka sangat penting untuk kebutuhan negara tersebut.164 

Sehingga, penerapan sanksi dan berbagai negosiasi yang dilakukan 

internasional terhadap Iran melalui P5+1 sangat dirasakan dampaknya oleh 

masyarakat Iran. Dampak ekonomi dan isolasi yang menyulitkan 

perkembangan negara tersebut dirasa menjadi suatu permasalahan yang 

besar disamping tetap mempertahankan program nuklirnya. Masyarakat 

Iran percaya dengan adanya kesepakatan tersebut dapat memperbaiki 

permasalahan yang sedang dialami negaranya, setidaknya melalui 

pencabutan sanksi-sanksi internasional.  

5.2.1.2 Situational factors: Internal 

Situational factors: internal merupakan salah satu faktor yang ada 

dalam sumber politik luar negeri systemic source. Kemudian, Situational 

factors: internal digambarkan sebagai stimulan tiba-tiba yang berasal dari 

situasi internal terakhir suatu negara seperti skandal politik, tingkat 

kekerasan, berbagai serangan yang terjadi di internal suatu negara yang 

berimbas pada perilaku eksternal.165  Selanjutnya, akan dikaitkan dengan 

fenomena yang penulis angkat dalam penelitian ini tentang analisis 

keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara 

P5+1.  

Dalam proyek nuklirnya, Iran telah mengeluarkan dana jutaan dollar 

untuk melaksanakan program tersebut. Namun, Iran harus menelan pil pahit 
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dimana keberadaan program nuklirnya menuai permasalahan dan membawa 

sanksi dan isolasi dari dunia internasional kepada negara tersebut. 166 Seperti 

yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, sejak program nuklir Iran 

dibawa kepada UN Security Council sebagaimana laporan dari IAEA atas 

ketidakpatuhannya untuk mengikuti additional protocol dan tidak 

transparansi mengenai aktifitas dan fasilitas nuklirnya serta kemungkinan 

digunakan pada dimensi militer membuat Iran menjadi perhatian 

internasional. Iran mendapat banyak sanksi dan isolasi pada tahun-tahun 

berikutnya. 

Pada tahun 2012 dan 2013 dari segi ekonomi, terjadinya resesi atau 

banyaknya jumlah pengangguran atau putus hubungan kerja akibat ekonomi 

memburuk serta tingginya tingkat inflasi. 167  Selain itu, selama 

pemerintahan Ahmadinejad (2005-2013) Iran menerapkan kebijakan untuk 

membuka pintu-pintu impor dan diwaktu yang sama negara tersebut 

mendapat tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Selanjutnya, spekulasi dan gelembung konsumsi mengakibatkan dampak 

buruk, dimana telah disebutkan sebelumnya banyak terjadi resesi, 

pengusiran dari pasar keuangan global, embargo ekspor terhadap minyak, 

serta permasalahan mata uang.168 Dalam segi politik, dimana Iran mendapat 

isolasi dalam hubungannya diwilayah regional dan internasional. 

                                                           
166 Huang. 2016. Departement of Political Affairs, Middle East and West Asia Division. The 

Iranian Nuclear Issue and Regional Security: Dilemmas, Responses, and The Future. Hal: 6. 
167 Ibid. Hal: 9-10. 
168 Harris, Kevan. 2016. POMEPS Briefings Middle East Political Science. Iran’s 2016 election. 

Hal: 25 
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Kemudian, segi militer dimana adanya kekhawatiran akan kemungkinan 

serangan militer yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran.169  

Namun, dampak tersebut tidak membuat Iran lantas menyerah dalam 

tujuan utama program nuklirnya. Pada tahun 2013, Iran menghadapi pemilu 

dimana pemenangnya adalah Hassan Rouhani sebagai presiden Iran yang 

baru menggantikan Ahmadinejad. Semenjak Rouhani menjadi presiden, 

Iran mengalami perubahan khususnya dalam memandang program 

nuklirnya. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang memprioritaskan 

akan pembangunan nuklir dan menolak untuk menghentikan proyek 

nuklirnya, Iran yang saat ini lebih mementingkan ekonomi dan perbaikan 

hubungannya dengan dunia internasional. Meskipun, tidak semata-mata 

menghilangkan begitu saja proyek nuklirnya tetapi bersedia untuk dibatasi. 

Hal ini lantas diwujudkan dalam bentuk kesepakatan JCPOA dengan 

kelompok negara P5+1.170 

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa situasi yang terjadi di Iran 

tahun 2013 merupakan masa-masa yang sulit bagi negara tersebut. Hal ini 

dikarenakan, permasalahan-permasalahan yang muncul diberbagai aspek. 

Mulai dari aspek ekonomi, politik, dan militer. Penerapan sanksi yang 

diberlakukan internasional terhadap Iran akibat isu nuklirnya membuat 

kesulitan negara tersebut. Selain itu, kekeliruan dalam kebijakan ekonomi 

Iran yang semakin memperburuk keadaan negara tersebut, dimana terjadi 

inflasi dan banyaknya pengangguran. 
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Kemudian, program nuklir yang menjadi kepentingan nasional Iran  

tersebut tidak mendapat respon yang positif dari dunia internasional 

sehingga Iran mendapat sanksi berupa isolasi yang membuat hubungannya 

tertutup dengan dunia luar. Selain itu, pada aspek militer yang mengeluhkan 

jika ada serangan militer akibat pembangkangan Iran terhadap isu nuklirya. 

Situasi yang cukup berat terjadi di internal Iran, harus segera ditemukan 

formulasinya. Dengan adanya pemilu yang menjadikan Rouhani sebagai 

Presiden Iran menggantikan Ahmadinejad menjadi momen untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karenanya, Iran memulai 

dengan mengadakan negosiasi kearah penyelesaian isu nuklir Iran dengan 

kelompok negara P5+1 pada pemerintahan Rouhani. Sehingga, dari adanya 

kesepakatan JCPOA tersebut dapat mengurangi beban negara tersebut dari 

sanksi internasional yang diterapkan. 

5.2.1.3 Economic Development 

Selanjutnya, dalam pembangunan ekonomi dijelaskan mengenai 

bagaimana kemampuan suatu negara dalam mencapai kesejahteraanya 

sendiri. Hal tersebut menyangkut, mengenai perilaku suatu negara secara 

mendasar dalam menjalin hubungan dengan negara lain misalnya dengan 

melakukan kerjasama impor barang.171 Pada kasus ini, penulis akan melihat 

bagaimana gambaran economic development dari Iran yang juga bisa 

menjadi alasan atas dikeluarkannya keputusan untuk menyepakati JCPOA 

dengan kelompok negara P5+1. 

                                                           
171 Op Cit. Pengantar Hubungan Internasional. Hal: 57. 



 

84 
 

Perekonomian Iran pada saat masa pemerintahan Ahmadinejad 

menunjukkan kemunduran, dimana sejak dikeluarkannya kebijakan yang 

mana memprioritaskan perekonomian diatur oleh pemerintah. Iran mulai 

kesulitan untuk mengembangkan perekonomiannya pada saat permasalahan 

nuklir Iran muncul. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan sanksi yang 

diberikan oleh internasional. Sedangkan, pemerintah Iran tidak terlalu 

memperdulikan hal tersebut ditambah dengan korupsi yang merajalela pada 

saat itu. Alhasil, banyak terjadi pengangguran akibat pertumbuhan ekonomi 

yang rendah dan tingginya inflasi.172 

Sejak pergantian kepemimpinan di Iran tahun 2013, dimana Hassan 

Rouhani terpilih menggantikan Ahmadinejad sebagai presiden 

memperlihatkan perubahan pada ekonomi Iran. Hal tersebut, terlihat pada 

pergerakan ekonomi Iran yang membaik setelah mengalami fase terburuk 

dimana terjadi banyaknya pengangguran pada tahun tersebut. Pergerakan 

perekonomian yang membaik ditandai setelah Iran menyetujui kesepakatan 

Jenewa tentang Joint Plant of Action (JPA) untuk membatasi program 

pengayaan nuklirnya sementara tahun 2013. 173 Perekonomian Iran 

mengalami penurunan hingga -5,8% dari GDP tahun 2012. Hal tersebut 

sangat berbeda, dimana pada tahun 2010 mencatat angka 5,9% dari 

pertumbuhan GDP menjadi perhatian tersendiri bagi negara tersebut. 174 

Selanjutnya, bagaimana perkembangan ekonomi Iran dapat dilihat pada 

gambar dibawah. 
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174 Ibid. Hal: 22 



 

85 
 

Grafik 3 Pertumbuhan GDP Iran Per-Tahun175 

 
Sumber: Khajehpour, Bijan. Reading Iran’s Economic Indicators. Hal: 2 

 

Dari gambar diatas, dapat dilihat GDP pertahun Iran, dimana 

menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2012-2013 GDP 

Iran terlihat kontras mengalami penurunan. Penurunan hingga -5,8% seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya terjadi akibat berbagai faktor. 

Perkembangan ekonomi Iran yang menurun, salah satunya disebabkan oleh 

sanksi ekonomi yang diberikan internasional. Namun, dengan merosotnya 

ekonomi Iran tidak membuat goyah posisinya sebagai negara dengan 

perekonomian terbesar kedua di regional Middle East and North Africa 

(MENA) setelah Arab Saudi. Pada tahun 2013 GDP Iran tercatat 

$366.3Milyar dan GDP perkapita sekitar $4.751. Akan tetapi, angka 

tersebut merupakan penurunan yang signifikan bagi Iran.176 

Setelah kepemimpinan Ahmadinejad berakhir dan digantikan oleh 

Hassan Rouhani, memperlihatkan efek yang berbeda terhadap 
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86 
 

perekonomian Iran. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar diatas, dimana 

gambar grafik menunjukkan pertumbuhan yang posistif pada ekonomi Iran 

tahun 2014-2015. Pada gambar diatas, memperlihatkan grafik ekonomi Iran 

naik melangkah ke arah posistif diangka 2,2% pada tahun tersebut. Selain 

itu salah satu kunci keberhasilan tumbuhnya ekonomi Iran kearah positif, 

bahwa Presiden Rouhani mengupayakan pencegahan pada hal-hal lain yang 

dapat membuat ekonomi Iran jatuh.177 

Tabel 4 Perkembangan Ekonomi Iran178 

 
Sumber: Khajehpour, Bijan. Reading Iran’s Economic Indicators. 

 

Selanjutnya, dapat dilihat pada gambar diatas, dimana menunjukkan 

indikasi inflasi yang terjadi di negara Iran. Pada gambar tersebut 

menunjukkan tingginya inflasi yang terjadi pada tahun 2013, dimana hampir 

menyentuh angka 40%. Hal tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 
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sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat jauh dimana pada tahun 2010 

hanya 10%. Namun, pada tahun 2014 terjadi penurunan inflasi Iran yang 

cukup signifikan dimana menyentuh angka sekitar 17% daripada tahun 

sebelumnya. Selanjutnya, pada gambar tersebut dapat dilihat perkembangan 

ekonomi Iran dari berbagai indikator yang lain dimana terlihat perbedaan 

yang signifikan pada setiap tahunnya, terutama pada tahun 2013. 

Grafik 4 Inflasi Iran179 

 
Sumber: Reading Iran’s Economic Indicators. Hal: 4.  

Pada gambar diatas, yang mana langsung dari Bank Central Iran juga 

menunjukkan grafik yang berbeda setiap tahunnya, dimana inflasi yang 

tertinggi ada pada tahun 2013. Hal tersebut, sangat memperlihatkan 

perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. 
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Diagram 1 Komposisi Dalam GDP Iran180 

 
Sumber: Reading Iran’s Economic Indicators. Hal: 4. 

Selanjutnya gambar diatas, memperlihatkan komposisi dari seluruh 

GDP Iran tahun 2014, yang mana jumlah komposisi terbesar ada di sektor 

minyak dan gas sebanyak 22%. Selanjutnya, diisi oleh sektor profesional 

services 14 %, Hotels dan Restaurant 11% serta sisanya diisi oleh sektor 

industri, jasa dan pembangunan. 

Hal ini menunjukkan bagaimana perkembangan ekonomi Iran yang 

sempat mengalami masa-masa sulit, pada tahun 2013. Hal tersebut terjadi 

akibat berbagai faktor dimana selain kebijakan ekonomi pada pemerintahan 

masa itu yang dirasa gagal, dimana semakin memperparah keadaan 

perekonomi negara tersebut juga adanya berbagai sanksi yang diterapkan 

internasional. Kebijakan mengenai pembukaan pintu impor sebanyak-

banyaknya di tengah-tengah sanksi internasional sangat menyulitkan negara 

tersebut. Penerapan sanksi internasional terhadap Iran yang disebabkan 

permasalahan nuklirnya cukup membuat negara tersebut kesulitan untuk 

membangun perekonomiannya. Mengingat, sumber daya minyak dan gas 
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yang menjadi komposisi terbesar negara tersebut mengalami penurunan 

penjualan dikarenakan adanya sanksi larangan ekspor ke internasional.181 

Selain itu, penerapan isolasi terhadap Iran dari internasional, 

permasalahan mata uang dan pembekuan aset negara tersebut yang berada 

diluar negeri juga berpengaruh. Akibatnya, didalam negeri Iran terjadi 

penurunan pada perekonomian serta inflasi yang tinggi dan banyaknya 

pengangguran yang sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.182 

Namun, setelah berganti kepemimpinan dimana Rouhani maju dan 

menggantikan Ahmadinejad sebagai Presiden Iran banyak membawa 

perubahan dalam perekonomian Iran. Perubahan ke arah positif salah 

satunya terjadi setelah ditandatanganinya kesepakatan pertama dalam isu 

nuklir Iran yaitu JPA. Selanjutnya, penerapan sanksi mulai dicabut dan 

dikurangi setelah ditandatanganinya kesepakatan terakhir yang lebih 

komprehensif yaitu JCPOA dimana membuat perekonomian Iran semakin 

membaik. Namun sempat mengalami penurunan dikarenakan harga minyak 

dunia yang turun drastis. 

5.2.1.4 Political accountability 

Pada hal ini, political accountability merupakan salah satu faktor yang 

ada pada governmental source, dimana hal tersebut menggambarkan 

pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, pemilu, kompetisi 

partai, dan tingkat kemampuan pembuat keputusan untuk merespon situasi 

secara fleksibel. Selanjutnya, political accountability  juga merupakan 
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faktor yang ada pada lingkungan internal suatu negara.183 Hal tersebut, akan 

penulis kaitkan dengan fenomena yang diangkat sebagai penelitian yaitu 

anilisis keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok 

negara P5+1. Selanjutnya, penulis akan lebih menggambarkan bagaimana 

political accountability dari Iran. 

Revolusi di Iran menandakan perubahan dari rezim pemerintahan Shah 

Reza Pahlevi yang membawa Iran pada sistem monarchy berpindah pada 

sistem Republik Islam yang digagas oleh revolusioner Ayatollah Rohullah 

Khamenei. Selanjutnya, pada sistem negara Iran memunculkan satu figur 

yang memiliki kekuasaan tertinggi atau supreme leader, yang mana diisi 

oleh Ayatollah Khamenei. Kekuasaan yang dimiliki supreme leader 

meliputi security force, justice system, eligibility for public office, dan 

public policy.184 

Pada pemilu tahun 2013, Hassan Rouhani memenangkan pemilu 

sebagai presiden Iran menggantikan Ahmadinejad. Pemilu yang 

berlangsung 14 Juni 2013 tersebut memiliki beberapa kandidat sebelumnya, 

seperti: Ali Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Mohammad Bagher Ghalibaf, 

Mohammad Gharazi, dan Sayed Jalili yang mana merupakan orang-orang 

conservatives. Selanjutnya, terdapat kandidat lain, seperti Hassan Rouhani 

dan Rafsanjani yang merupakan orang-orang reformist. Namun, lembaga 

yang berhak mempertimbangkan kandidat calon presiden atau Guardian 

Council menggugurkan Rafsanjani sebagai kandidat calon Presiden Iran. 

                                                           
183 Op Cit. Pengantar Hubungan Internasional. Hal: 57. 
184 Cordesman, Anthony H. 2016. Center for Strategic & Internasional Studies (CSIS). Stability 

and Instability in the Gulf Region in 2016: A Strategic Net Assessment. Hal: 47. 
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Sehingga, kandidat dari sisi reformist hanya satu yaitu Hassan Rouhani. 

Ditolaknya, Rafsanjani dari bursa calon Presiden Iran membuat banyak 

warga Iran kecewa dan kaget, yang mana merupakan salah satu kandidat 

terkuat untuk memenangkan pemilu tersebut. 185  Selanjutnya, Hassan 

Rouhani memenangkan pemilu hanya dengan satu kali putaran dimana 

mendapat sekitar 50, 7% suara dari 36 juta orang pemilih Iran.186 

Dapat digambarkan bahwa berbagai partai politik yang utama di Iran 

dibagi kedalam dua sisi yaitu reformists dan conservative. Sehingga, 

kompetisi partai dapat dilihat hanya dari dua sisi tersebut, yaitu partai-partai 

yang masuk kedalam conservative dan reformist. Namun, seluruh partai 

tetap harus tunduk pada Islamic rules, walaupun terdapat kubu-kubu 

tersebut. 187  Meskipun, dibagi kedalam dua sisi antara reformist dan 

conservative, keduanya memiliki banyak persamaan namun penulis akan 

menyebutkan beberapa saja yang sesuai dengan penelitian penulis, 

contohnya:188 

1. Keduanya berada dibawah subordinasi Supreme Leader, Kahmenei. 

Sehingga, mereka tidak memiliki kekuatan yang nyata dari mereka 

sendiri dan tidak bisa menolak prinsip yang telah ditetapkan oleh 

Khamenei. 
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186 Katzman, Kenneth. 2016. Congressional Research Service. Iran: Politics, Human Rights, and 

U.S. Policy. Hal: 13 
187 Salehzadeh, Alan. 2013. National Defense University, Department of Strategic and Defense 

Studies. Iran’s Domestic and Foreign Policies. Hal: 4 
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2. Kedua kelompok bertindak sesuai dengan undang-undang Iran dan 

sama-sama menjaga dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip 

Republik Islam. 

3. Kedua kelompok sama-sama ingin membatasi derajat kebebasan 

rakyat. 

4. Kedua kelompok sama-sama ingin mempertahankan program 

nuklir terus berlanjut. 

5. Selain itu tidak ada yang bisa menentang atau mengubah kebijakan 

dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh Supreme Leader. 

Selanjutnya perbedaan partai-partai yang beroperasi di Iran, dimana 

conservative diisi oleh partai-partai sayap kanan yang cenderung sangat 

agamis dan memiliki anggota-anggota ultra-religius. Sedangkan reformist, 

diisi oleh partai-partai sayap kanan yang cenderung tidak ekstrim agama.189 

Selain itu, di Iran tidak semua orang bisa memilih atau menjadi kandidat 

pada pemilihan Presiden dengan bebasnya, namun yang bisa memilih siapa-

siapa saja kandidat yang akan maju dalam pemilu ialah Guardian Council 

yang mengukur layak atau tidaknya.190 

Sejak Agustus 2013, Iran dipimpin oleh reformist Hassan Rouhani, 

dimana jauh sebelumnya Iran juga pernah memiliki Presiden dari reformist 

Mohammad Khatami. Pada keduanya memiliki kesamaan mengenai saat 

dipilih menjadi Presiden, dimana situasi perekonomian Iran sedang 

menurun drastis atau situasi pada kebijakan dalam maupun luar negeri yang 
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mengalami krisis. Sedangkan, Khatami tahun 1997 juga terpilih disaat Iran 

dalam situasi ekonomi yang sulit serta hubungan dengan domestik dan 

negara lain yang buruk.191 

Selanjutnya, Rouhani sekarang ditunjuk sebagai orang yang dipercaya 

bisa mengatasi permasalahan di Iran. Hal tersebut menyangkut dalam 

menjalin hubungan baik kembali dengan negara-negara tetangga dan 

negara-negara barat, mengatasi masalah perekonomian, pencegahan 

terhadap protes masa yang besar dan menjaga dari pengaruh gelombang 

Arab spring. Pada pidatonya, Presiden Rouhani siap untuk mengikuti 

hukum islam Iran dan bertindak sebagai bawahan Supreme Leader. Selain 

itu, Rouhani juga mengatakan bahwa Iran memiliki hak untuk memperkaya 

uranium, namun tetap untuk segera menyelesaikan konflik dengan negara-

negara barat mengenai dugaan senjata nuklir secara damai.192 

Bahkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak lama setalah 

Rouhani terpilih sebagai Presiden Iran langsung bertindak untuk 

menyelesaikan permasalahan nuklir Iran. Hal tersebut dilakukan Rouhani 

bertepatan dengan adanya pertemuan anggota PBB  di New York, dimana 

Ia berpidato untuk segera melakukan negiosiasi ulang terkait isu nuklirnya 

dengan kelompok negara P5+1. Selanjutnya, dilakukan berbagai pertemuan 

dan negosiasi antara Iran dan P5+1 serta IAEA sebagai badan yang 

melakukan investigasi dan pengawasan. Kemudian, tidak lama dicapai 

kesepakatan pertama yaitu JPA. Selanjutnya, setelah semua aktifitas nuklir 
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Iran dianggap mematuhi aturan oleh IAEA, satu tahun kemudian diacapai 

kesepakatan yang lebih komprehensif yaitu JCPOA. Kesepakatan tersebut 

intinya menerapkan pembatasan pada produksi nuklir Iran serta persediaan 

uraniumnya, serta larangan aktivitas nuklir terkait militer. Selanjutnya, Iran 

dapat terebebas dari sanksi internasional yang telah berjalan selama ini.193 

Pada penjelasan diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi pergantian 

pemimpin di Iran dalam pemilu terakhir dimana Rouhani menggantikan 

Ahamadinejad. Pada pemilu tersebut Rouhani maju sebagai satus-satunya 

calon dari reformist dimana kandidat lainnya merupakan kubu konservatif. 

Dengan kepemimpinan Rouhani tersebut diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang sedang dihadapi Iran, baik dalam bidang ekonomi, isu 

nuklir, serta hubungannnya dengan dunia internasional. 

Persaingan mengenai partai politik di Iran terbagi kedalam dua kubu 

yaitu reformist dan konservatif. Namun, kedua kubu tersebut tidaklah sangat 

berbeda dimana banyak persamaan juga didalamnya. Berbagai persamaan 

tersebut, salah satunya menyebutkan bahwa kedua partai patuh terhadap 

hukum islam Iran serta dibawah kekuasaan Supreme Leader. Sehingga, 

partai tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi berbagai keputusan 

yang dikeluarkan Supreme Leader. Selain itu, mengenai program nuklir 

kedua kubu sama-sama mendukung keberlanjutan nuklir negara tersebut. 

Pergantian kepemimpinan di Iran menjadi momen untuk melakukan 

perubahan di Iran, dengan mengatasi permasalahan yang sedang dialami 

negara tersebut. Setelah Rouhani menjadi Presiden Iran, masalah yang 
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sedang dihadapi Iran ialah mengenai isu nuklirnya. Berbagai sanksi 

internasional telah berjalan dan membuat negara tersebut kesulitan baik 

dalam aspek ekonomi dan hubungannya dengan dunia luar. Oleh karenanya, 

dalam pidatonya Rouhani berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan 

nuklir Iran dengan bernegosiasi dengan kelompok negara P5+1. 

5.2.1.5 Governmental structure 

Pada governmental source, terdapat pula faktor governmental structure 

yang ada didalamnya. Faktor tersebut menggambarkan struktur 

kepemimpinan yang berasal dari kelompok dan individu yang terdapat 

dalam pemerintahan. Governmental source juga merupakan faktor yang ada 

di lingkungan internal suatu negara.194 Dalam sebuah kebijakan luar negeri 

faktor ini bisa menjadi salah satu yang menentukan dikeluarkannya 

keputusan suatu negara. Hal tersebut, akan penulis kaitkan dengan 

fenomena yang penulis angkat sebagai penelitian tentang analisis keputusan 

Iran dalam kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1. 

Iran merupakan negara theocracy, dimana mulai dari konstitusi, 

hukum, dan peraturan berbasis pada prinsip Islam. Selain itu, dalam sistem 

pemerintahan, Iran memiliki govermental structure yang sedikit berbeda 

dengan negara-negara biasanya. 195  Governemental structure yang 

membedakan Iran dengan negara-negara lain, salah satunya dengan adanya 

pemimpin tertinggi atau Supreme Leader. Kekuasaanya meliputi kontrol 

terhadap politik dan ideologi, dimana sistem didominasi oleh para ulama 
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yang membayangi setiap aspek atau fungsi utama negara.196 Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar dibawah. 

Gambar 3 Struktur pemerintahan Iran.197 

 
Sumber: Jones, Peter. 2011. Partneship for A Secure America. Iran’s Political System and 

It’s Implications for US Policy. Hal: 2 

 

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan siapa saja yang mengisi struktur 

kepemimpinan di Iran tersebut. Berikut, mengenai struktur dari Pemerintah 

Iran. 

The Supreme Leader 

Pada struktur pemerintahan Iran, Supreme Leader dijabat oleh 

Ayatollah Ali Khamenei yang merupakan suksesor dari bapak revolusi Iran 

Ayatollah Ruhollah Khomenei. Supreme Leader merupakan bagian 

tertinggi dalam struktur pemerintahan Iran, dimana keputusan akhir dalam 

setiap kebijakan besar melalui persetujuannya.198 Kekuasaan yang dimiliki 
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diatur dalam pasal 5 konstitusi Iran.199 Kewenangannya berasal dari velayat-

e faqih. Supreme leader membawahi Armed Forces, dimana dapat 

menunjuk komandan serta merupakan representasi langsung dari Supreme 

National Security Council yang didalamnya terdapat militer dan pejabat 

kemanan sipil. Selain itu kekuasaannya juga bisa digunakan untuk 

menghapus Presiden terpilih, setelah ada penyebabnya yang ditegaskan oleh 

peradilan atau Majles. Supreme leader juga dapat memilih setengah dari 

Guardian Council, atau 6 anggota dari total 12 anggota dewan. Selanjutnya, 

dapat memilih seluruh anggota dari Expediency Council, dan Kepala 

pengadilan Iran. Hampir setiap aspek pemerintahan dilibatkan dalam tugas 

Supreme leader.200 Dalam permasalahan nuklir Iran, pertama kalinya secara 

terbuka Ia mendukung kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2015 dengan 

kelompok P5+1 dengan catatan seluruh sanksi dapat dihapuskan oleh 

internasional. Dukungan tersebut merupakan proses terakhir atau keputusan 

final yang dimiliki oleh supreme leader yang melibatkan supreme national 

security council, majles dan guardian council.201 

The President 

Presiden merupakan pemimpin terpenting kedua di Iran setelah 

Supreme Leader. Namun, bedanya dengan Supreme Leader ialah dipilih 

melalui pemilu 4 tahun sekali dan dibatasi hanya boleh menjabat selama 2 
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periode. 202  Selanjutnya, Presiden dapat dikatakan penting karena dapat 

diakatakan sebagai representasi dari pilihan masyarakat dalam sistem 

pemerintahan. Namun, kekuasaanya dibatasi oleh konstitusi dan merupakan 

cabang eksekutif yang berada dibawah Supreme Leader. Presiden, dapat 

menentukan langsung pada kebijakan ekonomi dan program sosial, serta 

merupakan representasi dari Iran dalam forum-forum internasional. Setelah 

dilaksanakannya pemilu 14 Juni 2013, dimana memenangkan Hassan 

Rouhani sebagai Presiden Iran menggantikan Ahmadinejad juga mengubah 

pada beberapa bagian struktur kabinet menteri negara tersebut. Presiden Iran 

dapat memilih siapa saja yang akan membantunya sebagai menteri dalam 

kabinetnya berdasarkan calon-calon yang telah disetujui oleh Majles.203 

Selanjutnya, berikut orang-orang yang dipilih Rouhani sebagai menteri 

dalam kabinetnya. 

- Foreign Minister: Mohammad Javad Zarif, yang ditugaskan 

Rouhani sebagai kepala negosiator dalam masalah nuklir Iran 

dengan kelompok negara P5+1. Pada September 2013 Rouhani 

menunjuk Ali Samkhani sebagai kepala badan tersebut. Samkhani 

merupakan orang moderat dan mantan pemimpin IRGC serta 

Menteri Pertahanan. 

- Oil Minister: Bijan Zanganeh, yang sebelumnya pernah menjabat 

dibagian ini pada masa pemerintahan Khatami serta pernah 
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mendapatkan investor luar yang sangat signifikan pada sektor 

tersebut. 

- Defense Minister: Hoshein Dehgan, seorang pendukung setia 

IRGC, dimana pernah menjadi Komandan Angkatan Udara IRGC 

serta deputi Kementerian Pertahanan. 

- Justice Minister: Mostafa Pour-Mohammadi, seorang Menteri yang 

kontroversial dimana merupakan seorang mantan deputi 

Kementerian Intelejen yang dahulu pernah terimplikasi dalam 

pembunuhan masal tawanan Iran.204 

Fokus utama Rouhani sebagai Presiden Iran terletak pada negosiasi dan 

institusionalisasi kesepakatan JCPOA. Selanjutnya, melakukan reformasi 

ekonomi, membangun kembali hubungan dengan regional dan internasional 

khususnya pada segi ekonomi. Rouhani juga tidak ingin mengubah 

kebijakan kemanan Iran yang salah satunya tetap mempertahankan nuklir 

Iran berjalan.205 

The Guardian Council 

Salah satu badan yang termasuk dalam legislatif, dimana memiliki 

kekuasaan untuk mengawasi aktifitas parlemen dan berhak dalam 

menentukan kandidat yang akan maju untuk mengisi public office, melalui 

serangkaian kualifikasi. 206  Dalam pemilihan kandidat, dilihat dari latar 

belakangnya apakah sesuai dengan kebutuhan konstitusional dimana diuji 
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mengenai pengetahuan tentang islam, loyalitas dalam sistem pemerintahan 

islam, dan kriteria lainnya yang sebagian besar subjektif. Badan tersebut 

juga yang mengesahkan hasil pemilu.207 

Guardian Council terdiri dari 12 anggota yang ahli dalam bidang 

hukum islam, dimana enam diantaranya dipilih langsung oleh Supreme 

Leader dari para ulama. Sedangkan, sisanya dipilih oleh Judiciary yang 

dimana terdiri dari pengacara setelah melalui persetujuan calon dari 

Majles.208 Selain itu, badan tersebut juga dapat melakukan veto terhadap 

Majles yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap konstitusi Iran.209 

Badan tersebut dipimpin oleh Ayatollah Ahmad Jannati, dimana dibawah 

konservatif yang mengawasi aktifitas parlemen agar menjamin tetap dalam 

hukum islam.210 

Guardian council juga mendukung akan adanya kesepakatan JCPOA 

dan tidak terpengaruh dengan bujukan oposisi yang keras pada pendiriannya 

untuk tetap mempertahankan nuklir Iran dan tidak menyetujui akan 

kesepakatan tersebut.211 

The Majles 

Merupakan parlemen Iran, dimana terdiri dari 290 anggota yang dipilih 

empat tahun sekali. Dari seluruh total anggotanya tersebut lima diantaranya 

diberikan khusus kepada minoritas di Iran, seperti Yahudi, Zoroastrians, dan 

Kristen.212 The Majles, termasuk badan unicameral yang bertugas untuk 
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membuat draf perundang-undangan, menyeleksi kabinet yang nantinya akan 

ditunjuk Presiden dan menyetujui anggaran belanja negara. 213 

Bagaimanapun, segala aktifitas yang di laksanakan oleh parlemen harus 

melalui pengawasan badan Guardian Council dimana untuk menjamin 

kompatibilitasnya sesuai dengan hukum islam. 

Majles juga secara aktif membuat undang-undang mengenai isu-isu 

sosial dalam negeri dan isu ekonomi. Namun, cenderung tunduk pada 

Presiden dan lembaga keamanan pada isu-isu keamanan dan kebijakan luar 

negeri.214 Secara kosntitusional, dibutuhkan untuk meratifikasi perjanjian 

internasional yang besar, dan salah satunya adalah meratifikasi JCPOA pada 

Oktober 2015. Ratifikasi diperoleh setelah melalui persetujuan Guardian 

Council. 215  Majles, merupakan badan yang diisi oleh banyak dari 

perwakilan fraksi atau partai, namun tetap saja semua fraksi tunduk kepada 

otoritas Supreme Leader.216 Speaker dari badan tersebut adalah Ali Larijani. 

Pada badan Majles, juga memberi dukungan agar Iran menyepakati 

kesepakatan JCPOA serta tidak terpengaruh dengan oposisi yang 

menginginkan Iran tidak masuk dalam JCPOA.217 

The Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) 

Badan yang bergerak dalam bidang keamanan militer, dimana dibentuk 

setelah revolusi islam Iran. Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) 

ditugaskan untuk mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. 
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Selain itu, merupakan badan yang berada langsung dibawah Supreme 

Leader. IRGC dipimpin oleh Maj. Gen. Mohammad Ali Jafari.218 

The Supreme National Security Council 

Sebuah dewan keamanan dibawah Supreme Leader. Supreme National 

Secuirity Council (SNSC) merupakan sebuah komite kunci dengan 

spesialisasi dalam pengembangan kebijakan pertahanan dan keamanan 

nasional. Selanjutnya, untuk memenuhi spesialisasinya dalam 

pengembangan kebijakan secara umum tersebut, SNSC mengadakan 

koordinasi yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi, politik, budaya, 

sosial, dan intelejen.219 Sebelumnya, tim dari negosiator nuklir diisi oleh 

Supreme National Security Council yang akhirnya diganti setelah Rouhani 

menjadi Presiden Iran tahun 2013. Tim negosiator tersebut digantikan oleh 

Foreign Minister Javad Zarif, yang mana sebagai kepala tim negosiator 

nuklir yang berhasil mencapai kesepakatan dengan kelompok negara P5+1. 

Saat ini, dewan tersebut dipimpin oleh Admiral Ali Shamkani.220 

The Expediency Council  

Badan yang bertugas menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik 

yang tak berkesudahan antara Majles dan Guardian Council, serta 

merupakan badan penasehat Supreme Leader yang paling berpengaruh.  

Terdiri dari 42 anggota dan memiliki masa jabatan selama lima tahun. Saat 

ini Expediency Council dipimpin oleh Ayatollah Ali Akbar Hashemi 

Rafsanjani.221 

                                                           
218 Loc. Cit. Iran Matters. 
219 Loc. Cit. Iran’s Political System and It’s Implications for US Policy. Hal: 4 
220 Loc. Cit. Iran Matters. 
221 Loc. Cit. Hal: 7 
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The Assembly of Experts 

Badan yang memiliki 86 anggota dari para ulama, yang dipilih delapan 

tahun sekali. Assembly of Experts memiliki tugas untuk menunjuk Supreme 

Leader dan yang berhak memberhentikan, jika Supreme Leader sudah 

sangat tidak mampu memenuhi tugasnya.222 

Pada governmental structure di Iran, tidak memiliki kesamaan dengan 

negara-negara lain. Hal ini lantas, berpengaruh pada sistem pengambilan 

keputusan dimana tidak hanya Presiden yang berhak dalam mengambil 

sebuah kebijakan tetapi terdapat juga Supreme Leader. Namun, seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua kebijakan harus melalui 

persetujuan Supreme Leader, misalnya dalam bidang ekonomi dan sosial 

dimana langsung diputuskan oleh Presiden. 

Selanjutnya, parlemen atau Majles diisi oleh berbagai fraksi di Iran 

dimana badan ini juga melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang 

calonya sudah mendapat persetujuan dari Guardian Council. Badan yang 

bertugas melakukan legislasi undang-undang, melalui pengawasan 

Guardian Council. Bagaimanapun, parlemen yang diisi oleh berbagai fraksi 

yang pastinya perwakilan dari suara masyarakat Iran dalam pemerintahan 

tidak dapat mempengaruhi keputusan yang telah disetujui oleh Supreme 

Leader. Namun, parlemen dapat mengkritisi keputusan yang diambil oleh 

Presiden. Keputusan Rouhani untuk bersepakat dalam keputusan JCPOA, 

berarti telah mendapat dukungan baik dari Supreme Leader, Guardian 

Council, dan Majles yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Namun 

                                                           
222 Loc. Cit. Iran’s Political System and It’s Implications for US Policy. Hal: 3 
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dengan syarat Iran terbebas dari sanksi internasional, seperti yang telah 

dikatakan sebelumnya. 

5.3 Leadership 

Selanjutnya dalam model adaptif terdapat juga aspek Leadership, yang 

mana mengacu pada elit politik suatu negara pada waktu tertentu.223 Dalam aspek 

Leadership mencakup idiosyncratic untuk mengetahui sumber yang menjadi input 

dalam perumusan kebijakan luar negeri. Idiosyncratic merupakan salah satu sumber 

utama pada pembuatan kebijakan luar negeri yang mana mengacu pada values, 

talents, experiences, dan personalities dari pemimpin suatu negara. Sumber ini 

termasuk kedalam internal kebijakan luar negeri.224 Pada fenomena yang penulis 

angkat sebagai penelitian, dimana meneliti tentang analisis keputusan Iran dalam 

kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1, juga akan dijelaskan 

melalui aspek tersebut.  

Keputusan Iran untuk melaksanakan program nuklir sudah berjalan sejak 

lama dimana hingga pada saat kepemimpinan Ahmadinejad, negara tersebut masih 

gencar membangun nuklirnya. Bahkan, tekanan yang dilancarkan internasional 

terhadap Iran pun tidak membuat negara tersebut menghentikan program nuklirnya 

yang menjadi perhatian dunia akibat tidak transparansi mengenai informasi serta 

tidak mengikuti additional protocol dari IAEA. Namun, setelah berganti Presiden 

dimana Rouhani menjadi suksesor dari Ahmadinejad membawa perubahan pada 

Iran. Hal tersebut, dilihat dari disepakatinya JCPOA dengan kelompok negara P5+1 

yang melakukan negosiasi terhadap Iran.  

                                                           
223 Op Cit. Pengantar Hubungan Internasional. Hal: 67. 
224 Ibid. Hal: 57 
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Kesepakatan yang mengatur pengembangan program nuklir Iran sesuai 

dengan yang telah ditentukan dalam negosiasi serta pencabutan sanksi yang didapat 

Iran belum pernah dilakukan sebelumnya. Pola yang dilakukan pemerintahan-

pemerintahan sebelumnya cenderung sama dimana tetap menjalankan program 

nuklir untuk kepentingan nasional Iran. Namun kali ini sedikit berbeda, dimana Iran 

akhirnya bersedia untuk menerima aturan yang diberikan mengenai pengembangan 

program nuklirnya serta menyepakati kesepakatan JCPOA. Oleh karena itu, 

menarik untuk dijelaskan lebih lanjut mengenai analisis keputusan Iran dalam 

menyepakati JCPOA tersebut. Selanjutnya, penulis akan jelaskan kasus tersebut 

dengan melihat dari sisi leadership yang mana dapat dibedah melalui sumber 

idiosyncratic. 

5.3.1 Idiosyncratic Source  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa idiosyncratic source 

merupakan sumber yang melihat pada values, talents, experience, dan 

personalities dari pemimpin. Hal tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana hal-hal tersebut dapat menggambarkan persepsi, kalkulasi, dan 

perilaku pemimpin tersebut terhadap kebijakan luar negeri. Selain itu, dalam 

sumber ini juga mencakup pada persepsi seorang elit politik mengenai situasi 

alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.225 

Dalam hal ini penulis akan melihat pada pemimpin Iran Rouhani, dimana juga 

pada masa pemerintahannya terjadi kesepakatan nuklir JCPOA. Selanjutnya, 

akan dijelaskan melalui values, talents, experience dan personalities dari 

                                                           
225 Ibid. 
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Rouhani sehingga muncul keputusan untuk menyepakati kesepakatan JCPOA 

dengan kelompok negara P5+1. 

5.3.1.1 Values, Talents, Experiences, dan Personalities of Leaders 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa values, talents, 

experience dan personalities merupakan faktor yang ada dalam 

idiosyncratic dimana hal tersebut digunakan untuk melihat pengaruh dari 

segi pemimpin. Selanjutnya, faktor tersebut dapat menjelaskan hal-hal yang 

mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku pemimpin dalam sebuah 

kebijakan luar negeri. Selain itu, mencakup pada persepsi pemimpin 

mengenai situasi yang ada pada internasional serta bagaimana kepentingan 

nasionalnya dapat terwujud.226 Dalam hal ini, penulis akan melihat Hassan 

Rouhani sebagai pemimpin Iran yang dimana pada masa pemerintahannya 

menyepakati kesepakatan nukir JCPOA dengan kelompok negara P5+1. 

Rouhani merupakan Presiden Iran yang terpilih pada Juni 2013. 

Selanjutnya, Rouhani berasal dari kalangan para ulama di Iran yang dimana 

anggota dari kelompok Society of Militant Clerics. 227  Rouhani dikenal 

sebagai ulama senior Syiah dan politikus moderat.228 Selain itu, Rouhani 

sudah berpengalaman cukup lama dalam rezim Iran.  Hal tersebut dilihat 

dari karirnya di dunia politik selama ini, seperti:229 

1. Pernah menjadi anggota dari Supreme National Security 

Council tahun 1989. 

                                                           
226 Ibid. 
227 Loc. Cit. Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy. Hal: 7 
228 Loc. Cit. Iran Matters. 
229 Biography of Dr. Hassan Rouhani, Honorable President of Islamic Republic of Iran. 

http://president.ir/en/president/biography Diakses tgl 11 Desember 2016 pukul 13.00 WIB. 
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2. Pernah menjadi anggota Expediency Council, yang memiliki 

tugas menyelesaikan konflik antara Majles dan Guardian 

Council tahun 1991. 

3. Pernah menjadi anggota dari Assembly of Expert, yang 

memiliki tugas memilih Supreme Leader tahun 1999. 

4. Pernah menjadi anggota Majles tahun 1980-2000. 

5. Menjadi kepala Pusat Studi Strategis dan sebagai penasehat 

kebijakan luar negeri untuk Supreme Leader dan Expediency 

Council sejak 1992. 

6. Menjadi kepala negosiator nuklir Iran tahun 2003-2005 dengan 

UE3. Pada waktu itu Iran berhasil mencapai kesepakatan 

dimana bersedia untuk menghentikan kegiatan nuklirnya 

sementara. Rouhani sering dijuluki “diplomat sheikh” karena 

selain sebagai ulama juga menjadi negosiator Iran. 

Selain itu, gelar pendidikan terakhir yang pernah diraih Rouhani selama 

ini dan menunjang dalam karirnya, seperti M. Phil. Ilmu Hukum tahun 1995 

dan Ph.D. Ilmu Hukum Tata Negara di Glasgow Caledonian University, 

Skotlandia tahun 1999.230 Sebagai seorang ulama senior di Iran, Rouhani 

digelari sebagai Hojjat ol-Islam dimana kedudukannya satu tingkat dibawah 

Ayatollah. Selanjutnya, Ia merupakan seorang yang juga menjadi bagian 

dari pengikut Ayatollah Khamenei dalam revolusi islam dahulu.231 Pada 

gaya kepemimpinannya di Iran, Rouhani lebih cenderung menggunakan 

                                                           
230 Ibid. 
231 Loc. Cit. Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy. Hal: 16 
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pendekatan pragmatis dalam setiap kebijakannya baik mengenai isu nuklir 

maupun hubungannya dengan AS.232  

Berbeda dengan pemimpin sebelumnya Ahmadinejad yang konservatif, 

yang tetap bersikeras mempertahankan nuklir Iran berjalan sesuai dengan 

rencana awal walaupun mendapat tekanan dan sanksi internasional. 

Rouhani lebih percaya pada adanya kesepakatan nuklir dengan internasional 

dimana hal tersebut akan mengurangi sanksi-sanksi yang diberikan 

internasional, tetapi tidak menghalangi jalannya program nuklir Iran dalam 

jangka waktu yang lama. 233  Pada kampanyenya, Rouhani berjanji akan 

membawa Iran kembali pada moralitas, memperbaiki hubungan Iran dengan 

negara-negara didunia serta memulai kembali negosiasi mengenai 

permasalahan nuklirnya dengan kelompok negara P5+1. Rouhani yakin 

akan dapat mengakhiri isolasi yang menimpa Iran selama ini. Selain itu, 

pada kampanyenya Rouhani juga akan lebih memperhatikan masyarakat 

Iran, terutama pada kebebasan berekspresi yang selama ini terbatasi serta 

hak-hak perempuan. Dengan adanya program tersebut, Rouhani berhasil 

mendapatkan dukungan tidak hanya dari kelompok reformist tetapi juga dari 

kelompok Green Movement, yang merupakan kelompok sayap kiri dan 

berhasil memenangkan pemilu.234 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Rouhani merupakan 

seorang politikus moderat, dimana dibuktikan dari tindakan yang dilakukan 

tidak lama setelah jadi Presden Iran. Rouhani membawa Iran lebih terbuka 
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untuk berhubungan dengan negara-negara didunia dimana diawali dengan 

kedatangannya dalam pertemuan negara-negara anggota PBB di New York. 

Selanjutmya, Rouhani membawa misi untuk melakukan negosiasi kembali 

mengenai isu nuklir Iran dengan kelompok negara P5+1, yang mana tidak 

menemukan kesepakatan sejak bertahun-tahun lamanya. Selanjutnya, Ia 

mengirimkan Menteri Luar Negerinya untuk membahas lebih lanjut 

mengenai negosiasi yang akan dilakukan.235 

Pada penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa Rouhani 

merupakan orang yang memiliki latar belakang agamis, dimana Ia juga 

seorang ulama senior di Iran. Selain itu, Rouhani sudah sangat 

berpengalaman dalam dunia perpolitikan dimana sejak menjadi bagian dari 

revolusi Iran hingga saat ini. Selanjutnya, sangat dekat dengan Ayatollah 

Ali Khamenei dimana Rouhani memang telah lama berada dalam rezim 

tersebut. Kemudian, Rouhani tidak hanya mengejar pendidikan didalam 

negeri Iran saja tetapi Ia juga mengeyam pendidikan S2 dan S3 diluar negeri, 

dimana sedikit banyak mempengaruhi pemikirannya tentang kehidupan 

diluar sana. 

Pada isu nuklir Iran dimana telah berlangsung lama dan tidak 

menemukan jalan keluar dari kedua belah pihak antara Iran dan P5+1, 

berubah ditangan Rouhani. Upayanya untuk menyelesaikan isu nuklir Iran  

berbuah pada kesepakatan JCPOA. Serta mendapat dukungan dari Supreme 

Leader, Majles, dan Guardian Council.

                                                           
235 Loc. Cit. Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran. Hal: 7 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Nuklir merupakan alat yang strategis dimana tidak hanya dapat digunakan 

sebagai senjata dan sumber energi, tetapi juga dapat digunakan sebagai sebuah 

strategi deterrent yang dilancarkan suatu negara kepada negara lain. Iran 

merupakan salah satu negara yang mengembangkan nuklir, namun program 

nuklirnya mendapat banyak tekanan dari dunia internasional sehingga tidak 

berjalan dengan lancar. Program nuklir Iran mendapat banyak tekanan dikarenakan 

tidak transfaran dalam pembangunannya serta tidak mengikuti prosedur yang 

diberikan oleh IAEA. Tetapi, Iran tetap menjalankan program nuklirnya dengan 

alasan merupakan hak seluruh negara anggota NPT untuk mengembangkan nuklir. 

Selanjutnya, negara-negara besar dunia membentuk sebuah kelompok P5+1 

yang terdiri dari AS, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk melakukan 

negosiasi dengan Iran mengenai isu nuklir tersebut. Dalam perkembangannya telah 

dilakukan berbagai pertemuan yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Hal 

ini dikarenakan belum ditemukannya titik terang dalam negosiasi diantara kedua 

belah pihak, serta seringkali tidak ditemukannya hasil posistif dari perundingan 

yang sempat membuat frustasi negara-negara tersebut. Iran yang tetap bersikeras 

mempertahankan program nuklirnya tidak sejalan dengan kelompok P5+1 yang 

menginginkan diberhentikannya aktivitas nuklirnya sementara dan memberikan 

akses kepada IAEA untuk menjalankan protokol. Upaya yang dilakukan kelompok



 

111 
 

P5+1 tidak hanya melalui negosiasi tetapi juga menyematkan berbagai sanksi 

untuk menekan Iran agar patuh dan dapat bekerjasama mencapai kesepakatan. Akan 

tetapi, berbagai sanksi tersebut tidak membuat Iran mundur dan tetap melaksanakan 

aktivitas pembangunan nuklirnya. 

Pada tahun 2103, terjadi pergantian kepemimpinan di Iran yang mana Hassan 

Rouhani naik sebagai presiden menggantikan Ahmadinejad, lantas membawa 

perubahan sikap Iran pada permasalahan nuklirnya. Rouhani yang juga dalam 

kampanyenya ingin membebaskan Iran dari belenggu sanksi internasional 

diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, 

Rouhani memulai kepemimpinannya dengan mengajak kembali bernegosiasi P5+1 

untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya. Ia membawa harapan baru untuk 

dapat menuju kearah kesepakatan dengan kelompok P5+1. Hal tersebut, lantas 

dibuktikan dengan tidak memakan waktu yang lama setelah mengadakan beberapa 

kali pertemuan dicapai kesepakatan pertama yaitu JPA dan dilaksanakan pada tahun 

2014. Selanjutnya, setelah melaksanakan JPA selama setahun dicapai lagi 

kesepakatan kedua yang mana lanjutan dari kesepakatan sebelumnya namun lebih 

komprehensif atau JCPOA tahun 2015. Hal ini, membuat Iran terbebas dari segala 

sanksi yang diberikan internasional, akan tetapi Iran harus membatasi jumlah 

produksi nuklirnya tanpa harus meniadakan nuklirnya sesuai dengan kesepakatan 

JCPOA.  

Perubahan yang terjadi pada Iran dimana sebelumnya sangat keras 

mempertahankan program nuklirnya tetap berjalan dan tidak bersepakat dengan 

siapapun untuk menghentikan pembangunan nuklirnya menjadi menarik dimana 

Iran menyepakati kesepakatan nuklir pertama yaitu JPA dan selang satu tahun 

menyepakati JCPOA. Isu nuklir yang telah bertahan sekitar sepuluh tahun lamanya, 
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tanpa adanya kesepakatan tersebut menjadikan keunikan tersendiri dimana 

akhirnya dapat tercapai kesepakatan antara P5+1 dan Iran tahun 2015. Keputusan 

yang diambil Iran untuk menyepakati JCPOA mengenai kelanjutan program 

nuklirnya tersebut menggunakan model adaptif yang mana merupakan hasil dari 

adaptasi terhadap lingkungan external change, structural change, dan leadership 

dalam politik luar negeri. Hal ini sesuai dengan argumen utama dimana keluarnya 

keputusan untuk menyepakati JCPOA diadaptasi dari ketiga lingkungan tersebut. 

Berikut beberapa temuan dari hasil penelitian yang perlu disampaikan dalam 

tulisan ini. Pada lingkungan external change, dimana melihat pada systemic source. 

Terdapat great power structure dimana negara-negara besar yang ikut andil dalam 

penyelesaian permasalahan nuklir Iran seperti AS, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, 

dan Jerman yang tergabung dalam kelompok P5+1. Upaya yang dilakukan tidak 

hanya secara multilateral tetapi juga unilateral untuk menekan Iran. Terdapat dua 

cara yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya baik melalui 

negosiasi juga penerapan sanksi. Amerika Serikat memberikan sanksi dalam bidang 

investasi, penjualan petroleum, transaksi bank dll. Sedangkan Uni Eropa 

memberikan sanksi perdagangan, energi, transportasi, pembekuan aset, dan layanan 

keuangan. Rusia dan Cina mendukung pemberian sanksi di level internasional 

seperti sanksi yang diterapkan UN Security Council dan mengajukan beberapa 

proposal penawaran terhadap Iran. Selanjutnya, secara multilateral dilakukannya 

negosiasi oleh kelompok P5+1 untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian 

permasalahan nuklir dengan Iran. Selanjutnya, respon Iran terhadap tekanan 

tersebut dengan melakukan negosiasi dimana tidak lama berselang setelah Rouhani 

menjadi presiden Iran, dengan melakukan pertemuan disela-sela rapat majelis 

umum PBB di New York. Rouhani melalui menteri luar negerinya melakukan 
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pertemuan bilateral dengan AS untuk membicarakan adanya negosiasi kembali 

dengan kelompok negara P5+1. Setelah itu lantas, dilangsungkan beberapa kali 

pertemuan antara P5+1 dengan Iran yang berujung pada kesepakatan JPA dan 

dilanjuti dengan kesepakatan JCPOA tahun 2015. 

Selanjutnya, crises nuklir Iran yang sampai menimbulkan perhatian 

internasional dimana setelah adanya laporan dari IAEA mengenai program nuklir 

Iran yang berpotensi kearah pembuatan senjata atau bom. Sehingga, sanksi 

internasional diperketat agar Iran kesulitan dalam membangun nuklirnya. Sanksi 

yang diberikan dengan mengembargo minyak serta pasar finansial internasional. 

Namun setelah berganti kepemimpinan dimana Rouhani sebagai presiden, Iran 

melakukan negosiasi kembali dengan kelompok P5+1. 

Kemudian, issue areas nuklir Iran juga tidak hanya berkembang dinegara-

negara barat tetapi juga negara-negara disekitarnya atau regionalnya. Dengan 

adanya isu nuklir Iran hubungan antara Iran dengan Israel, serta negara-negara Gulf 

lainnya memanas. Pasalnya, hubungan antara Iran dan Israel memang sudah buruk 

sebelumnya, dan merembet pada isu nuklir Iran yang mana mendapat penolakan 

keras dari Israel. Selanjutnya, dilevel regional juga terjadi perdebatan mengenai 

bagaimana penyikapan terhadap program nuklir Iran dimana ada yang pro terhadap 

adanya kesepakatan dengan internasional serta yang anti terhadap hal tersebut dan 

bersikeras untuk tetap melanjutkan program nuklirnya.  

Pada structural change yang dalam hal ini dilihat dari lingkungan internal Iran, 

dari segi societal source dan governmental source. Melirik pada moods of public 

opinoin Iran dalam memandang adanya kesepakatan JCPOA dan program 

nukirnya. Hal tersebut mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat Iran 

dimana dengan adanya kesepakatan JCPOA diharapkan sanksi internasional tidak 
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lagi menjerat Iran. Selain itu, hampir seluruh masyarakat Iran mendukung untuk 

dilanjutkannya pembangunan nuklir Iran. 

Kemudian pada situational factor: internal Iran, dimana dari segi 

perekonomian mengalami penurunan GDP dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya dimana pada tahun 2013 banyak terjadi resesi dan tingkat inflasi yang 

tinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya serta diperparah dengan sanksi 

internasional. Selain itu, pada segi politik dimana hubungan Iran dengan negara-

negara tetangga maupun internasional memburuk bahkan mengalami isolasi. 

Selanjutnya, dari segi militer dimana Iran mengalami dilema akan terjadinya 

serangan yang mungkin bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh Israel dan AS. Disisi 

lain, adanya pemilu yang mana menjadi momen pergantian pemimpin yang 

dimenangkan oleh Hassan Rouhani serta menjadi harapan masyarakat Iran untuk 

mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi waktu itu. 

Selanjutnya, economic development Iran menggambarkan penurunan pada 

masa pemerintahan Ahmadinejad serta diakhir pemerintahannya dimana terjadi 

inflasi dan pengangguran yang tinggi. Hal ini dikarenakan gagalnya pemerintah 

dalam kebijakan eknominya serta korupsi yang tinggi dan diperparah dengan sanksi 

internasional. Namun, setelah berganti kepemimpinan dimana Rouhani naik 

menggantikan Ahmadinejad mengisi kursi kepresidenan, ekonomi Iran berjalan 

membaik. Hal ini ditandai dengan naiknya GDP Iran kearah positif dimana 

sebelumnya minus hingga sekitar 5,8%. Sedangkan, perekonomian membaik 

tersebut dimulai dengan ditandatanganinya kesepakatan JPA antara Iran dan P5+1. 

Dengan kata lain, sanksi internasional cukup berpengrauh besar pada kemrosotan 

ekonomi Iran. Hal ini, dikarenakan komposisi terbesar dalam perekonomian Iran 

ada disektor minyak dan gas dimana penjualannya terhambat akibat sanksi. Selain 
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itu, Rouhani mengupayakan pencegahan pada hal-hal yang dapat membuat 

ekonomi Iran jatuh. 

Kemudian, pada political accountability menggambarkan kemenangan Hassan 

Rouhani dalam pemilu Iran dimana menggantikan presiden sebelumnya 

Ahmadinejad. Persaingan antar partai dibagi kedalam dua kubu yaitu conservative 

dan reformist. Rouhani merupakan salah satu kandidat dari kubu reformist dimana 

terdapat juga kandidat lain seperti Rafsanjani, namun Ia gugur sebagai calon 

presiden. Iran tidak sembarangan dalam memilih calon presiden dimana harus 

melewati tahapan kandidasi oleh Guardian Council sebelum lanjut menjadi calon 

yang nantinya dipilih oleh masyarakat Iran secara langsung. Namun, partai tidak 

berpengaruh besar dalam perpolitikan Iran dimana kekuatannya tidak dapat 

mengganggu keputusan yang telah ditetapkan oleh supreme leader. Sehingga partai 

berada dibawah dan harus tunduk pada supreme leader. Kedua kubu partai tersebut 

juga memiliki kesamaan dimana, membatasi peran-peran masyarakat dalam politik 

Iran dan juga menginginkan agar nuklir tetap berjalan. Kepemimpinan Rouhani 

telah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di Iran mulai dari isu 

nuklir, perekonomian, hubungan dengan negara lain, serta masalah-masalah 

pencegahan terhadap protes masa yang besar dan gelombang Arab spring. Namun, 

Rouhani membuktikan dengan dicapainya kesepakatan nuklir dengan P5+1 serta 

setelah itu memperbaiki hubungannya dengan dunia internasional dan 

perekonomian Iran yang semakin membaik. 

Selanjutnya, pada governmental structure Iran diisi oleh berbagai pos yang 

mana berbeda dengan negara-negara lain dimana terdapat supreme leader sebagai 

yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaannya meliputi politik dan ideologi, 

serta dapat menghapus presiden. Berbagai keputusan besar harus mendapat 
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persetujuan akhir dari supreme leader. Supreme leader dipegang oleh Ayatollah Ali 

Khamenei. Kemudian presiden, merupakan organ terpenting kedua setelah supreme 

leader dalam sistem pemerintahan Iran. Presiden merupakan representasi dari 

pilihan masyarakat Iran, namun kekuasaanya dibatasi oleh konstitusi. Serta 

memiliki masa jabatan empat tahun dengan maksimal dua periode. Dalam 

keputusan yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial presiden dapat membuat 

kebijakan secara langsung tanpa melalui supreme leader. Presiden juga memilih 

sendiri siapa saja yang mendampinginya dalam kabinet kementriannya. Namun 

sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Majles. Presiden diisi oleh Hassan 

Rouhani. Selanjutnya, terdapat struktur lain seperti guardian council yang sebagian 

besar dikuasai oleh orang-orang konservatif dimana dipimpin oleh Ahmad Jannati, 

majles yang diisi oleh berbagai fraksi partai, expediency council yang diketuai 

Rafsanjani, assembly of expert, supreme national security council yang dipimpin 

oleh Ali Shamkani, serta iranian revolutionary guard corps yang juga sebagai 

kekuatan penting di Iran. 

Pada leadership, dimana Rouhani yang menjabat sebagai presiden Iran 

merupakan seorang ulama senior di negara tersebut. Rouhani dikenal sebagai 

politikus moderat dan telah lama berkutat dalam rezim Ayatollah Khamenei. Ia 

pernah mencatatkan diri sebagai anggota SNSC, assembly of expert, expediency 

council, serta pernah menjadi kepala nuklir negosiator Iran tahun 2003-2005. Selain 

itu, menjadi kepala pusat studi strategis dan penasehat supreme leader dan 

expediency council. Ia juga dikenal sebagai “diplomat sheikh” karena pernah telibat 

dalam tim negosiasi nuklir seperti yang telah disbeutkan sebelumnya dan juga 

seorang ulama. Jenjang pendidikannya tidak hanya didapatkan di Iran saja, tetapi 

juga diluar negeri seperti lulus S2 dan S3 di Glasgow Calendonian, Skotlandia. 
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Oleh karena itu, juga dapat mempengaruhi pemikirannya tentang dunia luar. Pada 

gaya kepemimpinanya lebih banyak menggunakan pendekatan pragmatis dalam 

setiap kebijakannya, begitu juga mengenai isu nuklir. Rouhani lebih percaya kepada 

kesepakatan nuklir Iran karena dapat mengurangi sanksi-sanksi dan tidak 

menghambat jalannya pembangunan nuklir kedepannya. Hal tersebut, juga terlihat 

dari kampanyenya yang mana ingin membebaskan Iran dari belenggu sanksi 

internasional, memperbaiki hubungannya dengan dunia internasional, dan segera 

menyelesaikan permasalahan nuklirnya dengan P5+1. Rouhani membawa Iran 

lebih terbuka kepada dunia luar dimana tidak lama setelah menjadi Presiden 

langsung mengikuti pertemuan PBB dan juga membawa misi untuk mengadakan 

negosiasi kembali terkait permasalahan nuklirnya dan berusahan untuk mencapai 

kesepakatan. 

Berdasarkan pada data serta analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa keputusan Iran dalam kesepakatan nuklir 

JCPOA dengan kelompok negara P5+1 berhasil dicapai dikarenakan respon Iran 

terhadap kendala-kendala yang terjadi dan juga melalui kesempatan-kesempatan 

yang diciptakan dalam adaptasi yang dilakukan dari lingkungan eksternal change, 

structural chenge, dan leadership. Justifikasi ini didapatkan penulis dari fakta 

bahwa kondisi Iran yang mendapat tekanan berupa sanksi dan negosiasi dari 

lingkungan eksternalnya, tekanan dari lingkungan internalnya berupa krisis 

ekonomi yang diperparah dengan sanksi internasional terhadap Iran serta adanya 

perubahan struktur kepemimpinan di Iran dimana Rouhani menjadi presiden 

menggantikan Ahmadinejad yang memiliki perbedaan padangan mengenai 

program nuklir Iran dan dukungan dari supreme leader serta mayoritas masyarakat 

Iran pada kesepatan JCPOA. Selanjutnya dari sisi leadership, Rouhani yang ingin 
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membebaskan Iran dari belenggu sanksi internasional, tetap mempertahan nuklir 

Iran, serta akan memperbaiki hubungannya dengan dunia inetrnasional terlihat dari 

pengalamannya dalam menjadi tim negosiator Iran, serta telah mengikuti 

perkembangan Iran sejak revolusi islam Iran hingga saat ini yang dilihat dari track 

record-nya. Ia juga dikenal sebagai politikus moderat yang tidak menutup diri 

terhadap dunia luar yang dalam hal ini mengenai permasalahan nuklirnya. 

Sehingga adaptasi yang dilakukan Iran dalam keputusan menyepakati 

kesepakatan nuklir JCPOA dengan kelompok negara P5+1 mengacu terhadap pola 

preservative adaptation, dimana Iran merespon pada perubahan dan tuntutan yang 

intens dari lingkungan eksternal dan internalnya. 

6.2 Saran 

Studi tentang nuklir dapat menjadi peran yang sangat penting mengingat hal 

tersebut sangat strategis, yang dampaknya tidak hanya bagi negara yang 

memilikinya tetapi juga kepada negara lain. Namun, yang mengangkat 

permasalahan tentang nuklir masih jarang. Padahal nukir juga merupakan isu yang 

menarik dimana sejak zaman dahulu hingga saat ini masih eksis dalam perdebatan. 

Banyak negara ingin memiliki nuklir tetapi hanya beberapa negara saja yang sudah 

memiliki dan dapat mengembangkan secara mandiri. Oleh karenanya, isu nuklir ini 

akan tetap ada mengingat banyak negara yang belum memiliki nuklir untuk 

berbagai macam kepentingan. Dilain sisi, terdapat perjanjian internasional yang 

mengatur pengembangan nuklir secara damai dan badan investigasi yang khsusus 

untuk melakukan pengawasan terhadap negara yang sedang mengembangkan 

nuklir belum cukup tegas dalam mengatasi berbagai permasalahan menyangkut 

nuklir yang tidak digunakan secara damai. Masih, terdapat negara-negara yang 
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memiliki senjata nuklir dan belum tersentuh. Apalagi negara-negara yang berada 

diluar perjanjian NPT dan tidak masuk kedalam anggota IAEA akan sangat 

berbahaya dan merupakan sebuah ancaman bagi negara lain.  

Bagi civitas akademika yang ingin meneliti tentang permasalahan nuklir dapat 

dilihat dari kebijakan luar negeri seperti dalam penelitian ini, yang mana memakai 

model adaptif. Namun, model adaptif ini khusus untuk melihat bagaimana perilaku 

negara dalam politik luar negeri yang diadaptasi dari gejala-gejala yang terjadi 

dilingkungnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak membahas nuklir secara 

utuh, dimana isu nuklir hanya dijadikan sebagai fenomena saja. Selain itu, bagi 

yang tertarik dengan isu ini dapat juga meneliti melalui strategi deterrence 

mengingat hanya nuklir yang dapat memunculkan hal tersebut. 
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