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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang identik dengan konflik. 

Hubungan konfliktual antara negara-negara di kawasan Timur Tengah ini telah 

ditegaskan dalam berbagai referensi-referensi yang menganalisis permasalahan 

dan dinamika politik kawasan timur tengah,1 bahwa  konflik di kawasan Timur 

Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang antara lain disebabkan oleh; 

konflik fanatisme sektarianisme dan fanatisme agama seperti Pan Arabisme2 dan 

Pan Islamisme3, fanatisme kesukuan seperti Suku Kurdisme dan Persianisme, 

                                                        
1 Lihat Riza Sihbudi, 2007, Menyandera Timur Tengah, Jakarta: Penerbit Mizan. Lihat pula ulasan 
John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, 2007, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, New 
York: Farrar, Straus and Giroux. Lihat pula Amin Rais, Problematika Perdamaian Timur Tengah, 
Pusat Pengkajian Dan Penelitian Masalah-Masalah Timur Tengah (PPMTT) FISIPOL UGM. lihat 
pula Amin rais, 1988, Politik Dan Pemerintahan Di Timur Tengah, yogyakarta : Pusat Antar 
Universitas - Studi Sosial Universitas Gajah Mada. 
2 Pan Arabisme adalah gerakan nasionalisme Arab yang marak di Arab di era 1960-an ketika 
perang Arab-Israel. pada masa itu Israel semakin agresif menyerang Palestina dan Arab dibawah 
komando Mesir melakukan penyerangan terhadap Israel yang dianggap mengusik kedaulatan 
wilayah mereka. Pan Arabisme menjadi terkenal di dunia internasional pasca Gamal Abdul Nasser 
menjadikannya sebagai dasar kebijakan Negara. Nasser membuat setiap kebijakan Mesir mengenai 
setiap permasalahan di Timur Tengah maupun politik luar negerinya di luar kawasan dengan 
berpijak pada Pan Arabisme. Pan Arabisme sendiri bertujuan untuk menyatukan bangsa-bangsa 
dan negara di dunia Arab, dari Samudera Atlantik sampai ke Laut Arab. Hal ini berhubung erat 
dengan budaya nasionalisme dari bangsa Arab yang menegaskan bahwa bangsa Arab merupakan 
satu kesatuan dalam sebuah bangsa. Pan-Arabisme beridiologi yang sering membawa budaya serta 
tradisi Arab dan cenderung sekular dan sosialis, sangat menentang kolonialisme, serta menjaga 
budaya dan tradisi Arab dari dominasi politik Barat termasuk dalam keterlibatannya di dunia Arab. 
Baca June Cahyaningtyas, 2007, Saddam: The Untold Story, Jakarta: Penerbit Hikmah PT. Mizan 
Publika, hal. 38-44.     
3 Pan Islamisme adalah gerakan penyatuan Silam sedunia atau gerakan nasionalisme Islam yang 
dibawa oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiah dan dikenalkan oleh Jamaluddin Al Afghani. 
Gerakan ini muncul akan kesadaran terhadap dominasi dan bahaya barat, dalam Ahmad Syalabi, 
1998, Imperium Turki Usmani, Kalam Mulia, hal. 107 sebagaimana dikutip dari Jamaluddin Al 
Afghani: Ide-Ide Pembaharuan dan Kegiatan Politik, akses melalui 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031-
MAKHMUD_SYAFE%27I/JAMALUDDIN_AL-AFGANI_(IDE-
IDE_PEMBAHARUAN_DAN_KEGIATAN_POLITIK.pdf 
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fanatisme aliran keagamaan seperti Sunni-Syiah, ditambah lagi dengan konflik 

antara negara-negara Islam dan Zionisme Israel serta pengaruh intrusive system 

seperti kepentingan politik dan kemananan serta geo politik dan strategis Amerika 

Serikat di kawasan timur tengah.4 

Secara historis, konflik di Timur Tengah juga diwarnai dengan konflik 

antar Negara Islam itu sendiri, seperti pecahnya Perang Iran-Irak, Perang Irak-

Kuwait, dan Konflik Libanon-Suriah serta konflik antara negara-negara Islam 

dengan Israel seperti, Perang Enam Hari antara Mesir-Israel dan konflik Palestina-

Israel. Secara lebih khusus, kehadiran Amerika Serikat di Timur Tengah 

menambah intesitas konflik yang telah ada menjadi bertambah besar dan 

kompleks. Hal ini disebabkan oleh sistem internasional yang tercipta di kawasan 

mengarah pada terbentuknya blok-blok pro terhadap Amerika Serikat seperti Arab 

Saudi, Israel, Qatar, Mesir, maupun terbentuknya blok kontra dan resisten 

terhadap kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah seperti Libya, Suriah, 

Irak pada masa kepemimpinan Saddam Hussein dan Iran semenjak pecahnya 

Revolusi Islam Iran dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini.5 

Eksistensi negara Israel di kawasan Timur Tengah sendiri yang tidak dapat 

dipungkiri memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika politik kawasan 

Timur Tengah. Pasalnya sebagian besar Negara-Negara Timur Tengah juga tidak 

menghendaki Negara Yahudi Israel dengan agresifitasnya terhadap Palestina di 

                                                        
4 Middle East Conflict, dalam http://www.awesomelibrary.org/MiddleEastConflict.html diakses 
pada tanggal 14 oktober 2011 
5  Dari negara-negara tersebut, terdapat periode yang menunjukan kedekatan hubungan antara 
negara-negara tersebut yang ditandai dengan terbangunnya hubungan diplomatik yang baik, 
namun pada masa-masa setelahnya hubungan negara-negara tersebut dengan Amerika Serikat 
memburuk, seperti; Irak pada masa Perang Teluk I, Mesir pada masa Gammal Abdul Nasser,  dan 
Iran pada masa Shah Reza Pahlevi. 
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kawasan Timur Tengah serta sejarah perang Arab-Israel pada era 1960-an. 

Kemudian konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina juga ikut mewarnai 

dinamika politik negara-negara di kawasan Timur Tengah.  

Secara ideologis, negara-negara Arab mayoritas mendukung kemerdekaan 

bangsa Palestina. Namun secara politis, keberpihakan ideologis tersebut kemudian 

berkembang menjadi konflik antar negara-negara yang tergabung dalam Liga 

Arab dan Israel dalam upaya mengusir Israel dari kawasan Timur Tengah dan 

membantu perjuangan Bangsa Palestina. Keadaan ini berbenturan dengan 

kepentingan Amerika Serikat yang tidak dipungkiri memiliki kedekatan hubungan 

dengan Israel serta memilki kepentingan poltik dan geostrategis di Timur Tengah. 

Benturan kepentingan ini membuat negara-negara Arab yang memiliki kedekatan 

dengan Amerika Serikat seperti Arab Saudi, Mesir6 dan negara lainnya tidak 

secara terbuka mendukung Palestina.  

Iran sebagai salah satu negara yang resisten dan menolak segala 

kepentingan dan intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah secara terbuka 

menyatakan keberpihakannnya terhadap Palestina dan secara terbuka menentang 

Israel dan Amerika Serikat.7 Isu pengembangan nuklir Iran pun menjadi alasan 

Amerika Serikat dan Israel untuk mengintervensi Iran serta melakukan 

propaganda kepada dunia internasional untuk membenci dan mengucilkan Iran 

dari pergaulan internasional.  Yang mana hal itu, membuat Iran semakin serius 

                                                        
6 Mesir secara geografis termasuk dalam kawasan Afrika Utara (African Maghrib), namun secara 
secara ekonomi politik Mesir dikategorikan dalam kawasan Timur Tengah.   
7 John Mearshaimer, Stephen M. Walt, Op. Cit., hal. 280-283. 
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mengembangkan teknologi nuklirnya secara mandiri dan menyebabkan semakin 

memanasnya hubungan Iran-AS khususnya dengan Israel di kawasan.8   

Sejarah program pengembangan teknologi nuklir Iran awalnya dibantu 

oleh Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Syah Reza Pahlevi dengan tujuan 

agar Iran menjadi garda terdepan containment policy Amerika Serikat menghalau 

perkembangan Komunisme di Timur Tengah dengan konsekwensi Iran menyuplai 

minyak ke AS.9 Proyek tersebut kemudian diberhentikan semenjak Revolusi Iran 

yang kemudian memperburuk hubungan AS-Iran. AS memberlakukan embargo 

terhadap Iran. Amerika Serikat mengecam bahwa teknologi nuklir Iran 

memungkinkan digunakan untuk menciptakan senjata pemusnah massal nuklir 

(Nuclear Weapon Mass Destruction), senjata kimia dan senjata biologi yang dapat 

menjadi ancaman global.10  

Amerika Serikat besikukuh mengatakan teknologi nuklir Iran diarahkan 

pada pengayaan uranium. Robert Einhorn, seorang Penasihat Senior Departemen 

Luar Negeri Amerika Serikat untuk Pengendalian Non-proliferasi dan Senjata 

mengatakan: 

 “Iran telah melanggar syarat-syarat dan norma-norma internasional. 
Mereka bakal menjadi sebuah negeri terkucil”.11 
 

                                                        
8 Lihat dalam Ibid. 
9 Yusuf A. Puar, 1980, Perjuangan Ayatullah Khomeini, Cetakan 2, Jakarta: Pustaka Antara, hal 
25, Ali M. Ansari, 2008, Supremasi Iran: Poros Setan Atau Supremasi Power Baru, Jakarta: 
Publishing House, hal. 56-64 dikutip dalam Ragil Wibisono (107083000094), 2011, Respon 
Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran 2005-2010, Skripsi Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 37 
10 John Mearshaimer, Stephen M. Walt, Op. Cit., hal. 280 
11 Iran Bukan Ancaman bagi Kawasan Teluk, 
http://www.tempo.co/read/news/2011/12/06/115370209/Iran-Bukan-Ancaman-bagi-Kawasan-
Teluk 
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 Menanggapi hal tersebut Iran pun bertahan dengan alasan bahwa nuklir 

Iran bukan ancaman karena hanya akan digunakan untuk teknologi pembangkit 

energi. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Mohammad 

Javad Zarif berikut ini: 

“Kami membuat dunia yakin bahwa aktivitas nuklir Iran benar-
benar untuk keperluan damai dan kami tidak akan mundur dari 
hak-hak bernegara bangsa kita,… Kami percaya Iran adalah satu 
negara yang kuat, bukan karena persenjataan militernya, 
melainkan karena dukungan rakyatnya”12 
 
Mengenai hal ini juga didukung oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri 

Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum yang 

merasa tidak yakin Iran akan membuat sebuah bom nuklir walaupun untuk 

keperluan kecil.  

“Apa yang bisa Iran perbuat dengan sebuah senjata nuklir… Saya 
tak percaya bahwa Iran akan mengembangkan sebuah bom nuklir”.13  
 
Menanggapi tuduhan tersebut Presiden Mahmoud Ahmadinejad menolak 

tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Amerika Serikat mengenai program 

pengayaan uranium Iran. Menurut Ahmadinejad, Iran memiliki hak yang sama 

dengan negara lain yang juga mengembangkan teknologi nuklir. Ahmadinejad 

mengatakan bahwa Iran tidak akan menghentikan proyek teknologi nuklirnya 

dengan alasan Iran dan negara-negara pengembang nuklir lainnya memilki hak 

yang sama serta diatur dalam kerangka hukum yang sama yaitu ratifikasi Non 

                                                        
12 Nuklir Iran Bukan Ancaman, akses dalam 
http://starbrainindonesia.com/berita/media/28603/7/nuklir-iran-bukan-ancaman 
13 Ibid. 
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Proliferation Treaty (NPT).14 Isu nuklir Iran telah menjadikan hubungan antara 

Amerika Serikat dengan Iran memburuk. Keadaan diperparah lagi dengan posisi 

Israel dan beberapa negara sekutu AS di kawasan yang merasa terancam dengan 

isu nuklir Iran. 

Kemudian, Iran ditengah sistem internasional dan kawasan Timur Tengah 

merupakan negara yang mempunyai posisi sangat strategis15 baik dalam hal 

geografis yang berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di Barat Laut dan laut 

Kaspia di Utara, Turkmenistan di Timur Laut, Pakistan dan Afghanistan di Timur, 

Turki dan Irak di Barat, dan Perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di Selatan. 

Secara geopolitis, Iran adalah Negara dengan natural resources yang cukup besar 

di Timur Tengah, terutama minyak mentah. Iran merupakan salah satu pemasok 

minyak mentah terbesar di dunia sebagaimana halnya dengan mayoritas negara 

Timur Tengah lainnya. Iran juga dikenal sebagai negara muslim besar yang 

mengusung nilai – nilai Islam Syiah dalam pemerintahannya. 

Sejak kemenangan Khomeini yaitu Revolusi Islam Iran, kebijakan luar 

negeri Iran berubah drastis, Iran menjadi anti-Barat terutama terhadap Inggris dan 

Amerika Serikat yang dianggap sebagai agregat power dan intrusive system di 

kawasan Timur Tengah. Sehubungan dengan sikap anti Barat ini, membuat Iran 

cenderung memiliki hubungan konfliktual dengan Israel dan Arab Saudi yang 

nota bene sebagai kepanjangan tangan kepentingan AS di kawasan. Dalam 

                                                        
14 Ratih Nilam Sari, 2012, Diplomasi Iran Menghadapi Tuduhan As Terkait Isu Nuklir Masa 
Pemerintahan Presiden Ahmadinejad,  Skripsi, JurusanHubungan Internasional FISIP UPN 
Veteran Jogjakarta, dalam http://repository.upnyk.ac.id/3630/ 
15http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/18953/geopolitical_factor_in_irans_foreign_polic
y.html?breadcrumb=/publication/20414/iranian_youth_in_times_of_economic_crisis diakses pada 
tanggal 14 oktober 2011 
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hubungan konfliktualnya dengan Israel, penyebab lainnya adalah karena 

ketidaksetujuan Iran atas upaya penjajahan dan aneksasi terhadap Palestina.  

Dalam rangka untuk menyebarluaskan revolusinya, aktivitas Iran di 

Negara–Negara Arab ditujukan untuk mengecilkan peran negara-negara Barat, 

khususnya keberadaan dan kepentingan AS. Sikap resistensi Iran ini mengundang 

reaksi AS yang juga melancarkan sikap konfrontatif antara Iran-AS. AS menyebut 

Iran sebagai Negara Axis of evil sebagaimana isitilah yang disematkan oleh AS 

kepada Korea Utara. Hubungan Iran dengan negara-negara Eropa Barat juga 

memburuk, dan sebaliknya hubungan Iran dengan negara-negara Eropa Timur 

seperti Rusia menjadi semakin erat.16 

Pada masa Presiden Iran yang ketiga yaitu Hujjatul Islam Ali Khamenei, 

Iran mulai menerapkan diplomasi terbuka (Open Door Diplomacy). Hal ini 

dikarenakan Iran menyadari bahwa Iran tidak dapat hidup diluar masyarakat 

Internasional dan beroperasi diluar diluar sistem antar negara. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Imam Khomeini, selaku pemimpin spiritual Iran, bahwa perlu 

untuk membangun hubungan dengan negara lain kecuali Amerika Serikat, Israel 

dan Afrika Selatan. 

Diplomasi terbuka ini ditandai dengan kunjungan Presiden Khamenei ke 

Jepang, China, Negara–Negara Asia Timur, Afrika, Eropa Timur dan Eropa 

                                                        
16 Salah satu indikasi kedekatan hubungan antara Iran dan Rusia dapat dibuktikan dengan 
kerjasama saling menguntungkan antara dua Negara dengan dukungan dan suplai teknologi 
pengembangan nuklir dari Rusia kepada Iran pada tahun 1990 dalam peroyek pembangunan 
reactor nuklir Busher dan dilanjutkan dengan pada tahun 1995 untuk menyelesaikan rekonstruksi 
di reaktor Busher yang merupakan reaktor terbesar Iran.  Sebaliknya Iran menyediakan 
pengamanan laut Kaspia bagi kelancaran lalu lintas distribusi minyak ke Rusia melalui jalur laut 
Kaspia. Michael Eisenstadt, Iranian military power: Capabilities and Intentions, (Washington-
D.C.: The Washington Institute for Near Policy, 1996), hal. 106 dalam   
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21343/4/Chapter%20II.pdf  
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Selatan antara tahun 1984 dan tahun1988. Namun masih berlanjutnya perang 

dengan Irak, membuat Iran harus terus berkonfrontasi dengan AS. AS membantu 

Irak dalam mengahadapi peperangan melawan Iran, sehingga akhirnya posisi iran 

terdesak. Perang Iran – Irak berakhir dengan negoisasi damai berdasarkan resolusi 

Dewan Keamanan PBB No. 59817. 

Meninggalnya Imam Khomeini Al-Musawi pada tahun 1989 dan diadakannya 

pemilihan presiden, sedikit banyaknya memberi harapan baru untuk perubahan 

kebijakan luar negeri Republik Islam Iran terhadap AS. Dengan terpilihnya Ali 

Akbar Hashemi Rafsanjani sebagai presiden Iran, banyak pihak yang 

mengharapkan Rafsanjani dapat menormalisasi hubungan Republik Islam Iran 

(RII) dengan Negara- Negara di kawasan Timur Tengah dan Barat termasuk AS. 

Rafsanjani merupakan presiden dari faksi moderat, lawan dari faksi konservatif 

yang beraliran garis keras. Kebijakan Rafsanjani yang dinilai telah menggeserkan 

pola kebijakan RII terhadap AS yaitu dengan disetujuinya kesepakatan perjanjian 

antara RII dengan Cocono Oil (Perusahaan Minyak milik AS). 

Dalam masalah Republik Islam Iran, sebenarnya Iran memiliki kebijakan luar 

negeri yang cenderung konfrontatif terhadap kebijakan- kebijakan luar negeri 

negara Barat. Masalah yang muncul belakangan ini adalah kebijakan luar negeri 

Iran yang menentang keinginan dan kebijakan Negara – Negara Barat, terutama 

Amerika Serikat dan PBB untuk segera menghentikan kegiatan pengembangan 

teknologi nuklir di Iran. Pihak – pihak tersebut mengkhawatirkan apabila 

teknologi yang sedang dikembangkan oleh Iran tersebut akan digunakan sebagai 

                                                        
17http://www.cfr.org/iran/un-security-council-resolution-598-iran-iraq/p11200 diakses pada 
tanggal 14 0ktober 2011 
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pengembangan teknologi senjata pemusnah massal, namun Iran jelas menolak 

tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa teknologi nuklir yang mereka 

kembangkan digunakan untuk tujuan perdamaian, sebagai pemasok tenaga listrik 

di Iran. 

Sosok pemimpin Iran yang secara lantang menentang kebijakan – kebijakan 

tersebut adalah Mahmoud Ahmadinejad yang terpilih menjadi presiden Iran dalam 

pemilihan Juni 2005 dimana sebelumnya menjabat sebagai walikota Teheran 

sejak 3 Mei 2003. Dia dianggap berasal dari kalangan konservatif dalam 

beragaman dengan pandangan – pandangan yang Islamis dan populis. Sebelum 

terpilih sebagai walikota, dia adalah seorang ilmuwan teknik sipil dan asisten 

profesor di Iran University of Science and Technology (IUST). Ahmadinejad 

mengawali karir politiknya dengan mengikuti Korps Islamic Revolutionary 

Guards pada tahun 1986 selama perang Iran-Irak. Kemudian dia juga menjadi 

kepala teknik angkatan bersenjata keenam dalam Korps Garda Revoluisoner Islam 

dan menjadi kepala dari staf korps di provinsi bagian barat Iran. Setelah perang 

dia bertindak sebagai gubernur Maku dan Khoy, menjadi penasehat Menteri 

Budaya dan Bimbingan Islam dan kemudian menjadi gubernur bagi provinsi 

Ardabil. Ahmadinejad awalnya merupakan figur yang tidak dikenal dalam 

perpolitikan Iran hingga dia terpilih menjadi walikota Teheran pada Dewan Kota 

kedua di Teheran pada 3 Mei 2003, setelah mendapat suara 12% yang memimpin 

pemilihan umum kandidat konservatif dari Aliansi Pembagunan Islam Iran di 

Teheran18 

                                                        
18 http://news.bbc.co.uk/2/hi/8099501.stm diakses pada tanggal 7 oktober 2011 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana Modalitas Power Iran Sebagai Kekuatan Penyeimbang Baru 

dalam Dinamika Politik Kawasan Timur Tengah? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 

faktor-faktor yang menjadi modalitas Iran dalam upaya menjadi sebuah kekuatan 

baru di kawasan Timur Tengah. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

 Penulis mengaharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan kawasan Timur Tengah. 

1.4  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yang 

memfokuskan pada modalitas Iran dalam upaya menciptakan Iran sebagai 

kekuatan penyeimbang baru dalam dinamika politik kawasan Timur Tengah. 

Dunia internasional mulai memberikan perhatiannya pada Iran sejak pecahnya 

Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini 

menggulingkan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlevi dimana kemudian 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Iran terhadap negara-negara barat terutama 

Amerika Serikat maupun negara yang dianggap musuh Iran dikawasan Timur 

Tengah yaitu Israel menjadi kebijakan-kebijakan yang konfrontatif. 
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 Dalam buku karya Kasra Naji yang berjudul Ahmadinejad Kisah Rahasia 

Sang Pemimpin Radikal Iran lebih memfokuskan pada perjalanan seorang 

Ahmadinejad dalam menempuh kekuasan menjadi orang nomor satu di Iran 

disamping itu pula penulis juga menjelaskan bagaimana perjuangan Ahmadinejad 

membela Ayatullah Khomeini selama revolusi, disisi lain penulis juga 

menjelaskan bagaimana ambisi Iran dalam mengembangkan Nuklir yang 

membuat aksi militer terhadap Iran semakin meningkat baik dari Amerika 

maupun Israel bahkan hingga Ahmadinejad terpilih sebagai presiden Iran, sikap 

Ahmadinejad semakin mengeras terhadap ambisi nulkir Iran.  

 Penulis juga menggambarkan bagaimana hubungan Amerika dan Iran 

setelah program nuklir Iran secara bertahap diketahui oleh Amerika, sehingga 

Amerika menuntut agar Iran menghentikan program nuklirnya dan membersihkan 

diri dari kegiatan rahasianya. hingga pada akhirnya ketegangan antara Amerika 

dan  Iran menjadi semakin tegang, dengan adanya dugaan bahwa Iran 

menyediakan dukungan logistik maupun personil penyerangan terhadap pasukan 

Amerika di Irak, karena Bush mengungkapkan bahwa Iran telah membantu 

kelompok Syiah radikal dan membentuk pasukanberani mati di Irak. 

 Dalam buku Iran's Foreign Policy From Khatami To Ahmadinejad 

karangan Anoushiravan Ehteshami dan Mahjoob Zweiri menjelaskan bagaimana 

Kebijakan luar negeri Iran di bawah Ahmadinejad telah terbukti menjadi sumber 

konstan ketegangan pada kedua tingkat regional dan internasional. dalam buku ini 

menggunakan pendekatan historis dan kerangka dalam memahami kebijakan luar 

negeri Iran. Meskipun menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan ketidakpastian 
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dari itu bisa menyelesaikan, yaitu dengan tetap menyediakan konteks sejarah dan 

budaya menarik untuk evolusi Kebijakan luar negeri Iran. 

 Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana pengaruh Iran dalam 

keterkaitan invasi Amerika di Irak, Fokus khusus adalah peran Amerika dan Iran 

di Irak dan risiko dan peluang yang timbul untuk kedua aktor di sana dan di 

daerah secara keseluruhan, selain itu juga menjelaskan bagaimana hubungan Iran 

dengan Eropa yaitu mengeksplorasi perkembangan hubungan antara Iran dan Uni 

Eropa antara 1990 dan 2005. Hubungan Iran dengan Uni Eropa sejak presiden 

Rafsanjani dan mempelajari respon Eropa, serta meneliti gagasan bahwa Eropa 

merupakan mitra strategis Iran di Barat dan bahwa kemitraan ini memungkinkan 

Iran untuk menghadapi ambisi AS di Timur Tengah. Dan pada bab akhir 

menjelaskan bagaimana hubungan Iran dan Irak pasca invasi Amerika Serikat 

yang diikuti jatuhnya Irak pada April 2003 oleh pasukan koalisi yang dipimpin 

Amerika Serikat kemudian terjadi perubahan rezim Irak dibawah pengawasan 

Amerika Serikat secara tidak langsung merubah cara pandang Iran serta 

mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran. 

 Dalam buku Musthafa Abd. Rahman yang berjudul Iran Pasca Revolusi 

Fenomena Pertarungan Kubu Reformis Dan Konservatif membahas tentang 

tokoh-tokoh, strategi, persaingan atara dua kubu reformis dan konservatif, dalam 

upaya memenangi pemilihan presiden Iran pasca revolusi. Titik balik sejarah Iran 

sejak pecahnya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh 

Khomeini yaitu ketika pemilihan presiden di Iran ke 7 pada tanggal 23 Mei 1997 
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yang dimenangkan oleh Khatami dari kalangan reformis. Sejak saat itu peta 

politik Iran semakin diwarnai persaingan antara kubu reformis dan konservatif. 

 Dalam buku ini juga membahas hubungan luar negeri Iran berdasarkan 

setiap ciri kedua kubu reformis dan konservatif seperti munculnya pengaruh Iran 

di Libanon, berubahnya sikap Iran dibawah rezim kubu konservatif yang semakin 

resisten dalam menghadapi negara-negara barat termasuk kebijakan 

mengembangkan teknologi nuklir Iran. 

 Perbedaan dengan penulis adalah dimana penulis menggunakan konsep 

modalitas dan power, baik hard power maupun soft power yang menjadi pokok 

bahasan penulis. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penulis 

No  Nama/judul Metodologi dan pendekatan Hasil 

1  Kasra Naji / 
Ahmaddinejad 
Kisah Rahasia Sang 
Pemimpin Radikal 
Iran 

- Deskriptif 
- Berusaha menganalisa dan 
menjelaskan pengaruh 
kepemimpinan Ahmadinejad 
terhadap kebijakan Iran yang 
konfrontatif terhadap negara 
barat terutama Amerika 
Serikat 

- Menganalisa karir politik 
Ahmadinejad sejak pecahnya 
revolusi Islam Iran hingga 
menjadi presiden.  

- Pengumpulan data  
- Analisa data 
- Investigasi sebagai jurnalis. 
 

- Munculnya kebijakan 
dalam pengembangan 
teknologi nuklir Iran 

- Hubungan antara Iran 
dan Amerika semakin 
tegang sejak 
Ahmadinejad berkuasa 

- Mempererat kerjasama 
dengan negara-negara 
yang memusuhi 
Amerika. 

2 Anoushiravan 
Ehteshami dan 
Mahjoob Zweiri / 
Iran's Foreign 

- Eksplanatif 
- Mengembangkan teori 
kebijakan luar negeri dan 
hubungan diplomasi Iran 

- Membaiknya hubungan 
Iran- Inggris pada masa 
Khatami 

- Membaiknya hubungan 
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Policy From 
Khatami To 
Ahmadinejad 

terhadap negara-negara Eropa 
pasca revolusi Islam Iran serta 
kebijakan Iran terhadap 
perubahan rezim yang terjadi 
di Irak. 

- Analisa data 

Iran- Irak pasca jatuhnya 
kekuasaan Saddam 
Hussein oleh pasukan 
koalisi pimpinan 
Amerika Serikat. 

 
3 Musthafa 

Abd.Rahman / Iran 
Pasca Revolusi 
Fenomena 
Pertarungan Kubu 
Reformis Dan 
Konservatif 

- Deskriptif  
- Menganalisa persaingan kubu 
reformis dan konservatif 

- Menjelaskan bagaimana 
kebijakan luar negeri pada 
masa kepemimpinan Khatami 
dari kubu reformis  

- Analisa data 
- pengumpulan data 

- Adanya persaingan 
antara kubu reformis dan 
konservatif 

-  Adanya perbedaan yang 
mendasar antara kedua 
kubu dalam mengambil 
kebijakan luar negeri 
Iran. 

4 Fitroh mucharom/ 
Modalitas Power 
Iran Sebagai 
Kekuatan 
Penyeimbang Baru 
Dalam Dinamika 
Politik Kawasan 
Timur Tengah 
 

- Deskriptif  
- Konsep Power 
- Soft Power 

- Modalitas Iran terdiri 
dari hard Power dan Soft 
Power 

- Hard Power: Nuclear 
Detrence, Miltary 
capability, Minyak 
(tangible); Sikap 
resistensi yang 
melahirkan kerja sama 
alternatif dengan negara-
negara seperti China dan 
Rusia, agama dan 
Mullah. 

- Soft Power: Diplomasi 
publik, keyakinan 

 

1.5 Konsep Dan Teori 

1.5.1 Power  

 Power (kekuasaan, kekuatan) merupakan posisi yang istimewa dalam studi 

politik dan hubungan internasional, sejak zaman kuno bahwa power merupakan 

unsur utama dalam tindakan politik bahkan Hans J. Morgenthau mendefinisikan 

politik dalam negeri maupun internasional. Menurut  morgenthau power sebagai 
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suatu hubungan dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.19   

"bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan 
pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua 
hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai 
dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling 
halus yang di pakai oleh pikiran sesorang untuk mengendalikan 
pikiran orang lain."20 

  
 Couloumbis dan Wolfe mengemukakan cara terbaik untuk memahami 

konsep power adalah dengan memandangnya sebagai suatu hubungan antara 

aktor-aktor dengan kehendak yang berbeda, selain itu dalam memandang power 

sebagai campuran dari berbagai unsur pengaruh mulai dari pemaksaan militer, ke 

pemaksaan ekonomis, hingga ke solidaritas ideologis dan persuasi moral. namun 

terkadang ilmuwan juga menerapkan konsep kemampuan (capability) sebagai 

sinonim dari power, Couloumbis dan Wolfe membedakan konsep capability 

dengan power. kemampuan (capability) didefinisikan sebagai atribut-atribut yang 

tampak nyata (tangible) maupun tidak tampak nyata (intangible) yang dimiliki 

oleh negara (atau aktor politik lain) yang memungkinkan aktor itu untuk 

menerapkan power dalam kontaknya dengan aktor-aktor lain.21 

 Sebelum lebih lanjut membahas mengenai soft power, terlebih dahulu 

perlu diketahui bagaimana fungsi dan kedudukan power bagi negara itu sendiri. 

Menurut Robert Dahl, power adalah sebuah kekuasaan atau kekuatan yang 

dimiliki oleh negara untuk membuat negara lain melakukan hal yang sebenarnya 

                                                        
19 Mohtar Mas'oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin Dan Metodologi, Jakarta, 
LP3ES,  hal. 116 
20 Ibid Hal. 117 
21 Ibid Hal, 118-119 
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tidak ingin dilakukan oleh negara lain tersebut. Menurut Dahl “A has power over 

B to the extent that can get B to do something that B would not otherwise do”.22 

Sementara seorang ahli sosiologi, Talcott Parsons mendefinisikan power 
sebagai;  

“Power then is generalized capacity to score the performance of 
binding obligations by units in a system of collective organization 
when the obligations are legitimate with reference to their bearing 
on collective goals, and where in case of recalcitrancy there is a 
presumption of enforcement by negative situational sanctions, 
whatever the agency of the enforcement”23  

 
 Sementara itu Morgenthau mendefinisikan power sebagai suatu hubungan 

antara dua aktor politik (negara) dimana aktor A memiliki kemampuan untuk 

mengontrol atau mengendalikan pemikiran dan tindakan aktor B. Jadi menurut 

Morgenthau, power bisa  terdiri dari “apa saja” meliputi seluruh hubungan sosial 

mulai dari kekerasan fisik sampai hubungan psikologis yang paling halus 

(mengendalikan pikiran).24 Sedangkan power menurut Kautilya adalah Pemilikan 

kekuatan suatu atribut, termasuk didalamnya militer, pengetahuan, kekuasaan, 

keberanian.25 

Dari definisi-definisi tersebut penulis menyimpulkan secara singkatnya 

bahwa power merupakan kekuatan, kekuasaan, atau otoritas yang dimiliki oleh 

suatu negara untuk mengatur negara itu sendiri, serta kekuatan negara untuk dapat 

berinteraksi dalam sistem internasional. 

 Power dihasilkan oleh sumber-sumber power. Akan tetapi, memiliki 

banyak sumber  power, atau power resources, tidak menjamin kita bisa 

                                                        
22 Robert A Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Science, volume 2, 1957 
23 Talcott Parsons, 1957, The Distribution of Power in American Society, dalam World Politics, 
hal. 139 
24 Morgenthau, H. J. 1793, Politic Among Nation : The Struggle for Power and Peace. New York: 
Knopf. 
25 http://elokizra-y-fisip10.web.unair.ac.id diakses pada tanggal 25 Mei 2013 
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mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sumber  power bukan uang yang bisa 

langsung ditukar dengan barang yang diinginkan. Sumber yang satu dapat 

menghasilkan power yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu masalah, tapi 

mungkin tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lainnya. Memiliki 

sumber power yang tepat juga tidak menjamin kita bisa mendapatkan hasil yang 

diinginkan, terutama jika kita tidak paham betul cara untuk menggunakannya. 

 Power lebih dikenal dengan adanya perintah dan paksaan dari suatu pihak 

ke pihak lain, agar pihak pertama mendapatkan hasil yang diinginkannya. Adanya 

perintah dan paksaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disebut dengan 

hard power.  Hard power  berkaitan erat dengan “inducements (“carrots”) or 

threats (“sticks”).26  

Carrot  adalah imbalan, dan  stick  adalah ancaman. Dengan menggunakan  

hard power, kita mendapatkan keinginan kita dengan mengiming-imingi pihak 

lain dengan suatu imbalan jika melakukan hal yang kita inginkan, atau 

mengancam pihak lain tersebut jika mereka tidak mau melakukan hal yang dapat 

membantu kita mendapatkan hal yang kita inginkan. Untuk mendapatkan 

keinginannya, suatu negara dapat memberikan imbalan, misalnya bantuan 

ekonomi, atau melancarkan ancaman, misalnya mengancam akan melakukan 

embargo ekonomi atau serangan militer.27 

 

 

 

                                                        
26 Ibid., hal.5 
27 Ibid. 
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1.5.2  Soft Power 

 Soft power merupakan konsep yang diusung oleh Joseph S. Nye 

yang mengacu pada kekuatan non-militer negara seperti perekonomian, budaya, 

hal-hal yang dianggap oleh kaum realis sebagai low politics. Dibanding dengan 

hard power seperti masalah pertahanan dan militer, soft power juga memiliki 

peranan yang penting bagi negara, menurut Joseph S Nye,  

”Soft power is more difficult, because many of its crucial resources 
are outside the control of governments, and their effects depend 
heavily on acceptance by the receiving audiences. Moreover, soft 
power resources often work indirectly by shaping the environment 
for policy, and sometimes take years to produce the desired 
outcomes”.28 
 
Mengenai definsi power, para teoritisi memiliki pendefinisian sendiri. 

Menurut Joseph Nye ”Power is like the weather. Everyone depends on it and talks 

about it, but few understand it.”29  

 Namun, Nye menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mempraktekan power 

selain dengan memerintah, memberi imbalan, dan memaksa, yaitu dengan 

memikat (attraction). Dengan ‘menebarkan pesona’, kita dapat membuat orang 

lain membenarkan pandangan kita dan akhirnya setuju dengan pendapat kita. Jika 

pihak lain setuju, maka kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa 

harus memerintah ataupun memaksanya. Kemampuan untuk memikat pihak lain 

ini disebut Soft Power oleh Nye. 

                                                        
28 SoftPower : The Means to Success in World Politics - Joseph S. Nye, Jr. Chapter 4 - Wielding 
Soft Power dalam < http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/joe_nye_wielding_soft_ power .pdf> 
diakses pada tanggal 12 september 2012 
29 Joseph S. Nye, 2004, Soft Power : The Means to Succes in World Politics. New York : Public 
Affairs, hal. 1 
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 Nye mendefinisikan  soft power sebagai “the ability to get what you  want 

through attraction rather than through coercion or payments”.30 Soft power  

berdasarkan pada kemampuan membentuk preferensi orang lain.31 Dalam 

membuat keputusan, kita harus membuat peraturan yang ramah dan menarik 

sehingga masyarakat mau membantu kita untuk mencapai tujuan bersama. 

 Kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain ini cenderung 

dikaitkan dengan aset-aset yang tak terlihat, seperti kepribadian yang menarik, 

budaya, nilai dan institusi politis, dan kebijakan-kebijakan yang terlihat 

didasarkan pada hukum yang benar dan memiliki otoritas moral. Jika seorang 

pemimpin mewakili nilai-nilai yang dianut masyarakat yang dipimpinnya, maka 

akan lebih mudah baginya untuk memimpin mereka. 

 Soft power tidak sama dengan pengaruh (influence). Influence bisa didapat 

dari ancaman dan pembayaran. Soft power juga tidak hanya berupa kemampuan 

untuk berargumentasi sehingga orang lain setuju dengan pendapat kita, tetapi juga 

kemampuan untuk menarik (to attract). Ketertarikan dapat membuat seseorang 

meniru orang lain. Jika kita memengaruhi orang lain tanpa ada ancaman atau 

syarat pertukaran di dalamnya, maka kita sedang menggunakan soft power. Soft 

power bekerja dengan alat yang berbeda (bukan kekuatan atau uang) untuk 

menghasilkan kerja sama, yaitu daya tarik dalam nilai yang dianut bersama dan 

keadilan, serta kewajiban untuk berkontribusi dalam pencapaian nilai-nilai 

tersebut. 

                                                        
30 Ibid., hal. X 
31 Ibid. 
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 Hard power dan soft power saling terkait, karena keduanya merupakan 

cara untuk mencapai tujuan dengan cara memengaruhi perilaku pihak lain. 

Perbedaannya terletak pada sifat dari perilaku dan terlihat-tidaknya sumber power. 

Command power (power yang didapat dengan memerintah) dihasilkan oleh koersi 

dan induksi, sedangkan co-optive power (power yang didapat dengan 

bekerjasama) dihasilkan oleh daya tarik terhadap budaya dan nilai suatu bangsa 

atau kemampuan untuk memanipulasi agenda politik dengan cara membuat pihak 

lain gagal mengutarakan preferensinya karena mereka terlihat tidak realistis. 

Rentang tipe perilaku kedua jenis  power terbentang dari koersi, hingga induksi 

ekonomi, hingga pengaturan agenda, hingga daya tarik murni.32 

 

1.5.3  Modalitas (National Power) 

 Menurut Hans Morgenthau, national power atau kekuatan nasional 

didefinisikan tidak terlalu berbeda jauh dari pengertian power menurut 

Morgenthau pada umumnya, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

pikiran dan perilaku orang lain33 yang diklasifikasikan menjadi sembilan elemen 

yang terbagi dalam dua kelompok yang berbeda34, yang pertama adalah national 

power yang sifatnya stabil yaitu: geografi dan sumber daya alam, kemudian 

national power yang dapat berubah-ubah seperti kapasitas industri, kemampuan 

                                                        
32 Ibid. 
33 Hans J.Morgenthau, 1948. Politics Among Nations The Struggle Of Power And Peace. Hal. 73 
diakses melalui 
http://dl.lux.bookfi.org/genesis/740000/473a735d8d6c9fd5a6b4cda12e6b89c4/_as/%5BHans_J._
Morgenthau%5D_Politics_among_nations_the_s(BookFi.org).pdf  pada tanggal 21 Agustus 2014 

34 Ibid. Hal. 80 
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dan kesiapan militer, karakter nasional, moral nasional, kemampuan diplomasi, 

dan kualitas pemerintah. Namun yang membedakan definisi power pada 

umumnya dengan national power adalah power dimiliki oleh suatu nation atau 

bangsa, bukan sebagai individu. Nation menurut Morgenthau didefinisikan 

sebagai sekumpulan individu yang memiliki kesamaan karakter dan kesamaan 

karakter tersebut kemudian menjadikan mereka sebagai bagian dari satu kesatuan 

bangsa yang sama secara keseluruhan. Dimana seluruh individu tersebut merasa 

menjadi satu bangsa yang berpikir, merasakan, dan berperilaku berdasarkan 

kapasitas bangsa tertentu.35 

Masing-masing elemen national power memiliki peran penting yang 

terkadang saling menunjang antara satu elemen dengan elemen yang lain. 

Misalnya, Morgenthau menganggap pentingnya national power dalam hal 

menguasai seluruh sumber daya alam mereka  sebagai pendukung dari elemen-

elemen national power yang lainnya yaitu bagaimana sejak Perang Dunia 

Pertama, hampir seluruh persenjataan dan kendaraan perang sangat memerlukan 

minyak sebagai bahan bakar sehingga memiliki konsekuensi dimana suatu negara 

yang memiliki sumber daya minyak yang sangat mencukupi, maka akan memiliki 

pengaruh di dalam hubungan dunia internasional.36 Dalam hal kesiapan militer 

sebagai elemen dari national power, elemen tersebut sangat dipengaruhi oleh 

elemen national power lainnya seperti geografis, sumber daya alam dan kapasitas 

industri suatu negara. Kesiagaan militer juga memerlukan lembaga militer yang 

                                                        
35 Ibid. Hal. 73 

36 Ibid. Hal. 84 
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memiliki kemampuan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara, 

kemampuan yang dimaksud oleh Morgenthau adalah inovasi-inovasi dalam 

bidang militer serta kualitas dan kuantitas angakatan bersenjata suatu negara.37 

Sebagian besar elemen-elemen tersebut sangat terkait dengan hard power, 

sementara hanya beberapa yang tergolong soft power. Dengan semakin 

berkembangnya bentuk-bentuk hubungan antar negara dalam arena dunia 

internasional, soft power menjadi kekuatan yang semakin signifikan; dimana 

Morgenthau dan para pengikutnya kurang menyadari pentingnya peran-peran soft 

power dalam hubungan antar negara melainkan hanya Hard Power, seperti 

kekuatan militer dan ekonomi, yang dianggap sebagai faktor paling penting dalam 

politik internasional. National power merupakan kekuatan yang dianggap sangat 

dinamis dan relatif. Pertama, National power dapat berubah dari waktu ke waktu. 

Sejumlah statistik, seperti rasio penerimaan dan angka melek huruf orang dewasa, 

menjadi hal yang penting untuk diindikasikan sebagai kekuatan yang potensial. 

Kedua, dalam masyarakat internasional, kekuatan nasional selalu dibandingkan 

antara negara-negara lain. Sehingga pada dasarnya, elemen-elemen yang 

diidentifikasikan sebagai hard power tidak lagi menjadi faktor yang menentukan 

bentuk-bentuk hubungan antar negara dalam politik internasional secara mutlak.38 

 

 

                                                        
37 Ibid. Hal. 88-89 

38 Masahiro Kohara, 2005. Information Power And International Security. Japanese National 
Institute Of Informatics. Hal. 39 diakses melalui https://www.nii.ac.jp/pi/n1/1_39.pdf pada tanggal 
21 Agustus 2014 
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1.6  Metode Penelitian 

1.6.1  Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

yang bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas dan utuh, mendalam dan 

holistik mengenai fenomena yang diangkat. Adapun data-data yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data (induksi) berupa data kualitatif dengan  

bersumber dari data sekunder. Data-data kuantitatif tidak dikuatifikasikan dalam 

pengertian hanya digunakan sebagai data utuk memperjelas maupun memperkuat 

data kualitatif.   

1.6.2  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.2.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu penelitian ini difokuskan pada masa pemerintahan 

Ahmadinejad di Iran pada tahun 2005 sampai tahun 2013. 

1.6.2.2 Batasan Materi 

 Dalam skripsi ini, adapun kisaran pembahasannya adalah hubungan 

konfliktual Iran dan Negara-negara yang merepresentasi kepentingan AS, 

dinamika politik regional dan pengembangan nuklir dan sikap resistensi Iran, serta 

soft power Iran.  

1.6.3  Teknik Analisis Data  

Penelitian ini adalah penelitian deskrispi yang dalam prosesnya akan 

melakukan penginduksian data-data dalam rangka membentuk generalisasi 

sebagai akhir dari penelitian ini. Dalam metode analisis data seperti ini, 

penggunaan teori hanya berfungsi sebagai kerangka yang akan membantu penulis 
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menjelaskan dan menggambarkan apa yang akan diteliti. Data-data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif. Apabila terdapat data-

data berupa angka (kuantitatif), data tersebut hanya akan digunakan sebagai 

pelengkap dan pendukung argumen penulis tanpa harus dikuantifikasikan lebih 

lanjut.  

 

1.6.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan 

(library research), dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi internasional terkait, buku-buku teks, 

makalah dan jurnal-jurnal yang mengenai masalah penelitian yang dilakukan oleh 

para ahli, serta penggunaan jasa internet melalui  website  yang berhubungan 

dengan penelitian yang dikaji, sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat 

didokumentasikan. 

1.7  Sistematika Penulisan  

 Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dimana kesinambungan dan keterkaitan 

dalam tiap bab diperjelas oleh sub-sub bab, sehingga pada akhirnya akan 

membentuk karya ilmiah yang sistematis dan konstruktif. 

Bab I. Pendahuluan 

 Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian yang berisi tentang bagaimana 

situasi politik dalam negeri Iran pada masa kepemimpinan Shah Reza Pahlevi, 

dimana pada masa kepemimpinan Shah Reza, perilaku politik dan kebijakan Iran 

dianggap sangat berhubungan erat dengan Amerika Serikat sehingga hal tersebut 
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menjadi salah satu alasan munculnya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang 

menggulingkan rezim Shah Reza oleh kaum Islam Syiah dibawah pimpinan 

Ayatullah Khomeini, sehingga pasca revolusi ini, Iran menjadi salah satu negara 

yang sangat resis terhadap kehadiran serta pengaruh negara Barat khususnya 

Amerika di kawasan Timur Tengah dan pada puncaknya adalah masa 

kepemimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang berkuasa mulai tahun 2005 

sampai tahun 2013. Sub-sub yang lain dalam bab ini adalah kerangka pemikiran 

yang berisi, tinjauan pustaka, kerangka teori. Sub-bab yang terkahir adalah 

metode penelitian, tipe penelitian, jenis sumber data, teknik analisa data, dan 

ruang lingkup penelitian. 

BAB II. Hubungan Iran dengan Negara-Negara di Timur Tengah 

 Bab ini berisi tentang situasi politik di kawasan Timur Tengah ketika 

adanya kepentingan negara Barat dan Amerika Serikat sehingga mempengaruhi 

hubungan negara-negara Timur Tengah khususnya Iran dengan Amerika Serikat 

yang menjadi faktor utama dalam kebijakan Iran saat melakukan pengembangan 

program nuklirnya. Kemudian bagaimana kebijakan Iran dalam mengembangkan 

program nuklirnya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh negara-negara 

kawasan Timur Tengah dalam menjalin hubungan antar negaranya dengan Iran.  

BAB III. Modalitas Power Iran Sebagai Kekuatan Penyeimbang Baru Dalam 

Dinamika Politik Kawasan Timur Tengah 

 Bab ini menjelaskan hal-hal yang menjadi modalitas Iran dalam upayanya 

menjadi sebuah kekuatan baru di kawasan Timur Tengah pada masa 

kepemimpinan Ahmadinejad, baik itu Hard Power maupun Soft Power. 
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BAB IV. Penutup 

 Berisi tentang uraian ringkas serta kesimpulan terhadap hasil penelitian, 

serta saran-saran kepada peneliti selanjutnya dalam membahas masalah program 

nuklir Iran. 

 
 


