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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Politik Luar Negeri suatu negara dipastikan mengarah kepada promosi 

kepentingan nasional suatu negara termasuk juga negara Amerika Serikat. 

Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat  terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan di 

perbatasan negara-negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya 

perluasan ideologi demokrasi1. Namun pada dasarnya politik luar negeri  tidak 

pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan 

kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan 

internasional. 

Amerika yang notabene memiliki kekuatan ekonomi, politik dan tentunya 

hegemoni yang kuat dalam dunia internasional tentunya dimanfaatkan sedemikian 

rupa untuk kepentingan nasionalnya dan keamanan nasional Amerika. Hal ini 

terlihat dari keikutsertaanya dalam perpolitikan di Timur Tengah khususnya Iran 

yang saat ini masih berseteru dengan AS perihal pengembangan teknologi 

nuklirnya.  

Obama dan pemerintahanya menjadikan diplomasi sebagai garda terdepan 

dalam politik luar negeri Amerika saat ini. Ini bertujuan untuk mengembalikan 

citra AS di mata dunia setelah pemerintahan Bush. Timur Tengah menjadi 
                                                
1 Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana sistem ini berasaskan kebebasan publik, 
kebebasan dalam bersuara, serta mempunyai hak asasi manusia dalam segala aktivitas 
kehidupanya. 
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kawasan yang menjadi perhatian Amerika saat ini, seperti diketahui Timur Tengah 

memiliki posisi geografis yang sangat penting bagi dunia karena kawasan ini 

poros dari jalur dunia antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Selain memiliki 

posisi geografis yang menarik, keunggulan Timur Tengah terletak pada cadangan 

minyak yang mencapai 70% cadangan minyak dunia.2 

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari aspek 

ekonomi yang mendasarinya. Jika melihat  masalah yang dihadapi Amerika faktor 

ekonomi sangat dominan dalam kebijakan luar negerinya di Timur Tengah, 

kawasan yang memiliki 70% cadangan minyak dunia3. Mengingat Amerika 

adalah negara konsumen terbesar di dunia, AS membutuhkan sumber minyak 

untuk mengembangkan industri dalam negeri Amerika dan teknologi yang 

tentunya membutuhkan minyak yang tidak sedikit. Selain daripada itu keterlibatan 

Amerika dalam urusan di Timur Tengah yaitu untuk menjaga lancarnya suplai 

minyak di kawasan Timur Tengah dan terjaganya hak-hak eksplorasi perusahaan-

perusahaan Amerika Serikat di kawasan itu. 

Ada satu negara yang menentang dominasi AS di Wilayah Timur Tengah 

seperti yang diketahui negara itu adalah negara yang juga mempunyai cadangan 

minyak terbesar. Iran adalah negara yang sangat menentang dominasi AS di 

wilayah kawasan Timur Tengah, semenjak dipimpin oleh Mahmoed Ahmadinejad 

                                                
2 Dr Kurtubi, “Apakah Perang Memang untuk Minyak?”, diperoleh dari : 
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1406&coid=2&caid=19&gid=4, [Internet], 
diakses tanggal 14 November 2012 
3 Negara-negara yang memiliki cadangan minyak terbanyak adalah diantaranya, Saudi Arabia 
mencapai 262,6 miliar barel, Iran mencapai 137 miliar, Irak mencapai 115 miliar, Kuwait 
mencapai 104 miliar, Uni Emirat Arab 97,8 miliar, Qatar 25,38 miliar. Widi Agustian “Ini 15 
Negara dengan Cadangan Minyak Terbesar di Dunia”, diperoleh dari : 
http://economy.okezone.com/read/2012/03/06/213/587905/ini-15-negara-dengan-cadangan-
minyak-terbesar-di-dunia, [Internet], diakses tanggal 14 November 2012.  
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yang anti dominasi Barat, AS menjadi terbatas untuk mengakses Iran yang 

mempunyai cadangan minyak terbesar itu. Banyak sekali perusahaan-perusahaan 

Amerika yang dinasionalisasi AS4. Hal ini membuat AS membuat kebijakan 

politik luar negeri yang keras terdahap Iran. Kebijakan Politik AS yang cenderung 

represif kepada Iran seperti embargo senjata dan embargo ekonomi. AS mulai 

menciptakan opini dunia internasional dan menganggap Iran sebagai ancaman 

dunia bahwa Iran akan menciptakan weapon nuklir state. Isu yang berkembang 

selama ini adalah isu nuklir Iran semenjak dipimpin oleh Mahmoed Ahmadinejad. 

Iran berkeyakinan bahwa, Nuklir ini adalah hanya digunakan untuk pembangkit 

tenaga listrik mengingat kebutuhan listrik dalam negeri iran sangat penting bagi 

kepentingan nasional. 

AS mulai mengumpulkan negara-negara yang sebagian besar dari anggota 

NPT dan juga anggota OKI yang turut diundang untuk merundingkan sanksi yang 

akan diberikan ke Iran terkait pengembangan nuklir Iran.5 KTT Keamanan Nuklir 

diselenggarakan tanggal 12-13 April 2010 di Washington. KTT Keamanan Nuklir 

ini dihadiri 47 pemimpin negara dan menjadi KTT internasional terbesar yang 

digelar AS sejak 1945.Pemimpin dunia yang hadir antara lain Presiden China Hu 

Jintao, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, 

Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan Perdana Menteri Jepang Yukio 

Hatoyama. Presiden Obama pun menggelar pertemuan bilateral dengan para 

                                                
4 “Sejarah Nasionalisasi Minyak Iran (Bagian Kedua)”, diperoleh dari : 
http://indonesian.irib.ir/equilibrium/-/asset_publisher/yB7o/content/sejarah-nasionalisasi-minyak-
iran-bagian-kedua, [Internet], diakses tanggal 26 November 2012 
5 “merubah wajah dunia melalui konferensi perlucutan nuklir”, diperoleh dari : 
http://politik.kompasiana.com/2010/04/18/merubah-wajah-dunia-melalui-konferensi-perlucutan-
nuklir/, [Internet], diakses tanggal 26 November 2012 
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pemimpin dunia tersebut.  Tujuan Barrack Obama mengadakan pertemuan ini 

yakni membuat dunia bebas senjata nuklir untuk mencegah jatuhnya material 

nuklir ke tangan yang salah, seperti kelompok teroris. Namun inti sebenarnya dari 

KTT ini, adalah aksi obama untuk melobi para pemimpin dunia. Hanya satu 

keinginan Obama, yakni meminta dukungan atas sanksi baru terhadap iran.6 

Dalam kepentingan Amerika di wilayah Iran sangat sarat dengan faktor 

kepentingan minyaknya yang sangat melimpah oleh karena itu mengapa Amerika 

sangat sensitif terhadap perkembangan dan isu-isu yang berkembang di Iran. 

Belum lagi isu nuklir yang berkembang saat ini di era Mahmoed Ahmadinejad. 

Kebijakan keamanan yang diberlakukan oleh pemerintahan Obama adalah 

dengan mempercepat pengiriman kapal induk USS John C. Stennis. Seperti yang 

diketahui terdapat beberapa pangkalan militer AS di Timur Tengah seperti di 

Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Kuwait dimana untuk 

pangkalan yang berada di Kuwait AS menempatkan sekitar 15.000 pasukan.7 

Faktor minyak senantiasa menjadi incaran kekuatan besar dunia mengingat 

keluarnya Inggris dari Terusan Suez pada tahun 1968 yang mencakup Teluk 

Persia telah memberikan peluang lebih besar bagi AS untuk meningkatkan 

pengaruhnya di kawasan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan intervensi AS di 

kawasan Timur Tengah.8 

                                                
6 Diperoleh dari : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/317554/, [Internet],  
diakses tanggal 27 Oktober 2012 
7 Siraaj, “AS mengerahkan lagi kapal perangnya ke Teluk Persia”, diperoleh dari, 
http://www.arrahmah.com/read/2012/07/08/21487-as-mengerahkan-lagi-kapal-perangnya-ke-
teluk-persia.html#sthash.dTI3tufx.dpuf “, [Internet], diakses  tanggal 14 November 2012. 
8 Endah Hapsari , “AS Tambah Kapal Induk di Teluk Persia, Ada Apa?”, diperoleh dari : 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/21/m7heyj-as-tambah-kapal-induk-di-
teluk-persia-ada-apa, [Internet], diakses tanggal 14 November 2012. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Bagaimana Pengaruh Isu Nuklir Iran Terhadap Kebijakan Politik dan 

Keamanan Amerika Serikat Atas Iran di Timur Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mampu mendiskripsikan 

kebijakan politik dan keamanan Amerika Serikat atas isu nuklir Iran di Timur 

Tengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan wawasan di 

bidang ilmu HI, terutama tentang pengaruh isu nuklir Iran terhadap kebijakan 

politik dan keamanan Amerika Serikat atas isu nuklir Iran di Timur Tengah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi guna menambah 

informasi dan masukan dalam memecahkan masalah penelitian berikutnya, 

terutama yang berhubungan dengan isu nuklir Iran terhadap kebijakan politik dan 

keamanan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serta berguna untuk menjawab 

pertanyaan yang muncul dalam masyarakat terutama mengenai kebijakan politik 

dan keamanan Amerika Serikat. 
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1.5 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Metodologi dan 
Pendekatan Hasil 

1 Winda, UMM “ Pengaruh 
Ancaman AS di Wilayah 
Perbatasan Iran Terhadap 
Pengembangan Teknologi 
Nuklir Era Ahmadinejad 
2005-2009”, 2009.  

Eksplanasi, 
Balance of 
Threat 

Penelitian ini menjelaskan bahwa 
ancaman yang diberikan AS lewat 
pengiriman pasukan militer ke 
wilayah Timur Tengah dapat 
mempengaruhi pengembangan nuklir 
Iran. 

2 Rahul Mahajan “Melawan 
Negara Teroris”, 2005. 

Deskripsi, 
National 
Security 

Hasil dari peneliti kedua ini 
dijelaskan bagaimana imperialisme 
baru AS untuk mewujudkan 
kepentingan nasionalnya paska 
tragedi WTC. 

3 Rizza Sihbudi 
“Menyandera Timur 
Tengah”, 2006. 

Eksplanasi, 
Teori Kebijakan 
Luar Negeri 

Hasil dari peneliti ketiga ini 
dijelaskan bagaimana politik 
hegemoni AS di kawasan Timur 
Tengah dan keterpihakanya terhadap 
Israel untuk melancarkan 
kepentingan politiknya 

 

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai kepentingan Amerika. 

Namun selain persamaan ada juga perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu 

dengan penelitian penulis. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai 

“Pengaruh Isu Nuklir Iran Terhadap Kebijakan Politik dan Keamanan Amerika 

Serikat Atas Iran di Timur Tengah”, yang lebih menekankan pada perspektif 

decision making process dan  balance of security serta bagaimana perspektif 

Amerika Serikat berupaya menjaga keamanan strategisnya di kawasan Timur 

Tengah atas pengembangan nuklir Iran. 
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1.6  Kerangka Pemikiran 

1.6.1 Teori Foreign Policy Analisys 

Mengenai kebijakan politik dan keamanan yang diberlakukan Amerika 

tidak terlepas dari peran kajian pembuatan keputusan luar negeri atau decision 

making process. Menurut Holsti kebijakan luar negeri suatu negara adalah 

serangkaian sikap, tindakan atau ide yang dirancang oleh pembuat kebijakan yang 

ditujukan untuk memecahkan suatu masalah atau perubahan yang terjadi di dalam 

maupun di luar lingkungan negara tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa suatu 

kebijakan luar negeri adalah salah satu upaya sebuah negara untuk mencapai 

national interest mereka. Dalam hal ini negara mempunyai kepentingan yang 

harus dicapai terhadap negara lain yang hal ini kemudian dituangkan dalam 

kerangka kebijakan luar negeri.9 

Untuk memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan dengan 

membedakan dua hal, ada 2 variabel yang dibagi oleh Holsti.10 

1. Faktor Eksternal yaitu semua kondisi yang berasal dari luar negara tersebut, 

seperti: 

a) Struktur sistem internasional11 

b) Karakteristik/ struktur ekonomi  internasional12 

c) Kebijakan dan tindakan aktor13 
                                                
9 Holsti, K. J. 1987. Politik Internasional: Kerangka Analisis. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 
(diterjemahkan oleh Etin Sudradjat) hal. 135 
10 Ibid 
11 Maksud dari sistem internasional mengacu pada suatu sistem apakah bipolar, unipolar atau 
multipolar. sehingga hal ini mempengaruhi keberpihakan negara-negara lain, khususnya negerara-
negara kecil. Jika struktur sistemnya tidak terpusat pada satu kekuatan saja, maka makin banyak 
kesempatan bagi suatu negara untuk membuat pilihan tanpa dipengaruhi oleh negara lain dan 
sebaliknya 
12 Maksud dari struktur ekonomi internasional adalah memacu pada perkembangan ekonomi 
internasional apakah masih ada blok blok tertentu atau sudah mengalami globalisasi. 
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d) Masalah global14  

e) Hukum internasional dan opini15 

Kekuatan secara militer AS juga memiliki kekuatan secara politis, pada poin 

pertama AS berusaha selalu menekankan kebebasan dalam ekonomi seperti Free 

Trade Area yang seperti diketahui kemampuan industri dari AS itu sendiri sangat 

besar pengaruhnya sehingga bisa menimbulkan kebijakan dengan sistem terpusat. 

Pada poin kedua mengenai struktur ekonomi internasional apakah sudah 

mengalami globalisasi atau belum tersentuh arus globalisasi, ketika globalisasi 

sudah masuk maka kepentingan ekonomi nasional AS bisa digalakkan berskala 

besar. Pada poin ketiga, Kebijakan AS sendiri dilandasi oleh beberapa faktor, 

seperti kebijakan dari karakter pemimpin pada saat ini yaitu Obama, berdasarkan 

euforia kemenangan Obama pada pemilu 2009 yang mempropagankan perubahan 

tentu membawa angin segar terhadap dunia internasional maupun rakyat Amerika. 

Untuk merumuskan kebijakan luar negeri AS berasaskan Pada hukum 

internasional untuk menghindari penyimpangan hukum di kemudian hari dan 

bagaimana publik menyikapi kebijakan ini. 

2. Faktor domestik (The domestic context) yaitu semua kondisi yang berasal dari 

dalam negara, seperti:16 

                                                                                                                                 
13 Hal ini mengacu pada apakah ada tanggapan atau reaksi dari negara lain atas negara yang sedang 
mengalami permasalahan 
14 Masalah global artinya adalah masalah masalah yang ditimbulkan dari pihak-pihak swasta 
misalnya produksi kendaraan bermotor menyebabkan kenaikan tingkat polusi global dan 
pemanasan bumi. Hal ini pada awalnya dilakukan hanya dalam sebuah negara tertentu saja, namun 
yang menjadi permasalahan adalah dampaknya yang menyebar ke luar negara tersebut, sehingga 
dibutuhkan pertanggungjawaban atas masalah ini. 
15 Maksud dari hukum internasional dan opini adalah bagaimana kebijakan luar negeri yang 
diperoleh oleh kedua negara ini berkaitan dengan hukum internasional dan bagaimana juga opini 
publik menanggapi hal tersebut. 
16 Ibid 
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a) Kebutuhan ekonomisosial, dan keamanan (socioeconomic/security needs) 

dalam bagian ini apa yang menjadi kebutuhan utama bagi negara tersebut 

pada saat itu, dan bagaimana kondisinya baik dari bidang sosial, ekonomi 

dan keamanan.  

b) Geografi dan karakteristik topografi (geographical and topographical 

characteristics) dalam hal ini kondisi geografi dan karakteristik topografi 

sangat mempengaruhi keadaan sosial dan kebutuhan ekonomi suatu negara. 

c) Atribut Nasional (national attributes), faktor ini dapat diartikan sebagai 

karakteristik umum dari sebuah negara bangsa. Dalam hal ini bisa dilihat 

dari luas wilayah, populasi, sistem ekonomi, prestasi negara, tingkat 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, atribut nasional ini juga dapat 

dikaitkan dengan keikutsertaan negara tersebut dalam institusi atau 

organisasi internasional yang dapat mengangkan negara ini menjadi aktor 

internasional yang dipertimbangkan oleh negara-negara lain. 

d) Struktur pemerintah/ philosofi (government structure and Philosophy), hal 

ini mengacu pada struktur pemerintahan dalam merumuskan kebijakan luar 

negeri terdapat beberapa para birokrat, seperti menteri luar negeri, menteri 

pertahanan, anggota legislatif dan presiden sebagai penentu kebijakan. 

e) Opini publik (public opinion), hal yang perlu dicermati dalam faktor ini 

adalah, bukan opini publik yang sepenuhnya mempengaruhi tujuan 

pemerintah dan perilaku diplomat dan bukan sebaliknya. Opini publik 

dalam hal ini hanya diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki kebebasan 

penuh untuk menyarakan aspirasinya kepada pemerintah tanpa paksaan atau 
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hambatan. Untuk mengetahui pengaruh opini publik ini secara khusus ada 3 

hal yang ditawarkan holsti untuk diketahui, yaitu pertama siapa yang 

beropini? Kedua pada isu apa? Dan ketiga, di situasi yang bagaimana? 

Jangkauan opini publik ini nantinya berhubungan dengan nature dari isu 

yang sedang diangkat atau masalah yang sedang dihadapi oleh negara 

tersebut. 

f) Birokrasi (bureaucracy), dari faktor ini, seberapa aktifkah dan bagaimana 

proses perumusan maslalah yang dihadapi oleh birokrasi Amerika terkait 

pengembangan nuklir Iran? Hal yang dapat disoroti adalah bagaimana 

proses pembuatan kebijakan dan kerjasama mulai dari Ekesekutif, presiden 

Amerika yang menjalankan mandat, disertai dengan Depertemen Luar 

Negeri Amerika dan dibantu oleh Departemen Keamanan dan Pertahanan 

Amerika,  

g) Pertimbangan ethik (ethical consideration), hal ini mengacu pada tindakan 

apa yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencapai tujuannya. 

Tindakan yang dimaksud adalah ketika membuat kebijakan itu sendiri apa 

yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh negara 

tersebut berdasarkan pemikiran mereka. Namun inti dari pertimbangan etik 

ini sendiri adalah bagaimana caranya agar tujuan dari kepentingan nasional 

ini tercapai. 
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Kebijakan luar negeri dimulai ketika kebijakan domestik sudah selesai di 

analisis.17 Dengan demikian politik luar negeri Amerika di dominasi faktor 

eksternal yaitu pembentukan opini internasional yang menandakann bahwa nuklir 

Iran itu adalah berbahaya. Mengacu pada KTT keamanan nuklir yang membahas 

perihal tentang teknologi nuklir jangan sampai jatuh ke tangan yang salah atau 

dapat dikategorikan sebagai musuh dari Amerika itu sendiri. 

1.6.2 Konsep Balance of Security 

Untuk membantu menjelaskan bagaimana langkah strategis AS untuk 

berusaha mengamankan kepentingan strategisnya di kawasan Timur Tengah, 

peneliti menggunakan konsep balance of security sebagai kerangka berpikir 

utama. Penggunaan konsep ini dapat membantu penulis mengidentifikasi dan 

menjelaskan apa yang menjadi dorongan AS untuk ikut berperan aktif menjaga 

hubungan AS dengan negara-negara mitra Timur Tengah. 

Menurut Rayhan Barzegar, Pandangan yang berlaku di Barat, terutama di 

Amerika Serikat terhadap Timur Tengah yaitu ideal untuk melakukan langkah apa 

yang disebut “balance of security” dimana tokoh utama atau AS menghindari 

sumber bahaya untuk menjaga kestabilan politik di kawasan mengingat banyak 

kepentingan AS di wilayah sekitar Iran yang tentu saja bisa berakibat buruk 

seandainya perpolitikan tidak stabil seperti kenaikan minyak yang signifikan,atau 

bisa saja pecah perang bersenjata. Bentuk tradisional dari balance of security ini 

dengan menjaga keamanan di negara-negara yang bisa dikatakan sebagai “mitra 

AS” dengan menanggarkan kemiliteranya untuk meningkatkan keamanan di 
                                                
17 Diperoleh dari : https://www.evernote.com/shard/s245/sh/3347a096-a06a-47a4-8281-
43dcfe22ef34/fd8c3eab02db42cf4604ebe2bb55233b, [Internet], diakses tanggal 29 November 
2012 
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geografis tiap negara atau masuk dalam wilayah zero sum game untuk melakukan 

deffence dari akibat terpengaruhnya stabilitas politik kawasan karena isu nuklir 

Iran.18  

Konsep ini berusaha menjelaskan seberapa besar keterlibatan kebijakan 

keamanan AS ke Timur Tengah sebagai wujud perlindungan wilayah yang 

menjadi mitra AS dan menjaga dari pengaruh isu nuklir Iran yang sekarang 

manjadi isu yang sensitif. Memang disadari kekuatan militer Iran yang naik secara 

signifikan membuat negara-negara Timur Tengah lainya ikut merasakan 

kekhawatiran dan timbul upaya untuk balancing baik secara politik dan keamanan 

di dukung oleh AS pada saat ini dengan Iran. Itu juga didasarkan pada tuntutan 

politik dan keamanan yang berakar dalam kebijakan revisonist.19 

Balance of security yang dikemukakan oleh Rayhan Barzegar menitik 

beratkan kepada munculnya juga kekhawatiran mitra AS itu dikala Iran memang 

benar sedang memuncaknya kemandirian nasional baik dari segi militer dan 

pengembangan nuklir. Seperti yang diketahui antara negara Iran dan beberapa 

negara Timur Tengah lainya jarang terjadi keharmonisan terkait perbedaan 

ideologis yang dianut. Sedangkan Iran sendiri berdiri di atas kaki sendiri dengan 

kata lain menolak segala bantuan dan menolak imperialisme Barat di Iran. 

Tindakan keamanan yang dilakukan AS adalah dengan meningkatkan keamanan 

di wilayah mitra AS berupa pengiriman kapal induk lengkap dengan persenjataan 

tempurnya dan pengiriman bantuan rudal pertahanan yang diberi nama rudal 

                                                
18 Rayhan Barzegar, “balance of power in the persian gulf an iranian view”, diperoleh dari pdf : 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20359/balance_of_power_in_the_persian_gulf.html
, [Internet], diakses tanggal 18 Juli 2013 
19 See Jason W. Davidson, The Origin of Revisionist and Status-quo States (Palgrave Macmillan, 
2004), p. 2. 
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patroit di beberapa negara mitra seperti di Turki, Arab Saudi, dan beberapa negara 

lainya untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan terancamnya wilayah 

kedaulatan mereka. 

 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Amerika Serikat menerapkan 

kebijakan politik dan keamanan terhadap Timur Tengah atas pengembangan 

nuklir Iran. Ini bahwasanya perlu mengingat pentingnya negara-negara Timur 

tengah yang tergolong sebagai mitra dari AS agar tidak memberikan dukunganya 

baik secara politis, ekonomi dan militer. 

 

1.7.2 Batas Waktu 

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi waktu penelitian pada tahun 

2009-2012. Sehingga dapat membatasi peneliti dalam membahas mengenai 

“Pengaruh Isu Nuklir Iran Terhadap Kebijakan Politik dan Keamanan 

Amerika Serikat Atas Iran di Timur Tengah”. Perubahan politik luar negeri 

sangat dipengaruhi oleh karakter pemimpin yang sekarang dipegang oleh Obama. 

Metode pengambilan keputusan yang dimiliki Obama apakah berbeda dengan pola 

kebijakan luar negeri sebelum Obama. Sedangkan prinsip politik luar negeri di 

pemerintahan Obama adalah dengan mengedepankan diplomasi sehingga dianggap 

lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  
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1.7.3 Batasan Materi 

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan 

kawasan dan gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini 

adalah penulis akan mengulas mengenai kebijakan politik dan keamanan Amerika 

Serikat atas Iran di Timur Tengah. 

 

1.7.4 Jenis Penelitian 

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe deskriptif sebagai salah satu 

cara untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas. Deskriptif adalah 

upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa. Jadi 

merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Ilmuwan politik mungkin 

mengajukan pertanyaan, kapan perang bisa terjadi? Dimana perang cenderung 

terjadi? Bagaimana intensitas perang itu? Apakah bangsa yang frustasi cenderung 

melakukan perang? Deskripsi adalah bagian tak terpisahkan dari sains dan 

biasanya dilakukan sebelum eksplanasi dan prediksi.20 

 

1.7.5 Peringkat Analisa 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel dependen21 dan 

variabel independen.22 Variabel dependen atau unit analisanya adalah kebijakan 

politik dan keamanan Amerika Serikat yang dapat dikatakan sebagai sistem 

                                                
20 Mohtar Mas’oed, 1990.Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta : LP3ES, 
hal.68 
21 Variabel dependen disini maksudnya adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 
karena variabel bebas. Variabel ini tergantung dari variabel bebas terhadap perubahan 
22 Variabel independen disini maksudnya adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau 
timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini juga dikenal dengan nama variabel bebas 
artinya bebas dalam mempengaruhi variabel lain 
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internasional sedangkan variabel independenya atau unit eksplanasinya adalah 

pengaruh isu nuklir Iran terhadap kebijakan AS di Timur Tengah yang dapat 

dikatakan sebagai state. 

Dilihat dari pembagian diatas, maka dapat diketahui bahwa unit analisanya 

pada tingkat yang lebih tinggi daripada unit eksplanasi. Maka dari itu penelitian ini 

bersifat reduksionis.23 

 

1.7.6  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

dengan cara studi pustaka (Library research). Artinya adalah bahwa setiap data 

yang diperoleh bersumber dari data-data yang sifatnya sekunder yang berasal dari 

buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan internet yang memberikan informasi-

informasi yang relevan dan sesuai tema serta permasalahan yang dibahas. 

 

1.7.7 Teknik Analisa Data 

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, dimana teknik ini melakukan analisa masalah yang ada 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

                                                
23 Mohtar Mas’oed, Disiplin dan Metodologi, LP3ES. Hal 40 
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1.8 Asumsi Dasar 

Asumsi dasar  peneliti beranggapan bahwa “Pengaruh Isu Nuklir Iran 

Terhadap Kebijakan Politik dan Keamanan Amerika Serikat Atas Iran di Timur 

Tengah” disebabkan karena faktor kekhawatiran AS akan meningkatnya eskalasi 

pengembangan nuklir, dan seperti ang telah kita ketahui pengembangan nuklir 

tersebut telah menyebabkan Iran meningkatkan juga anggaran militer yang bersifat 

defence untuk melindungi area-area sentrifugar pengayaan uranium. Hal semacam 

ini juga membuat kekhawatira di lingkungan negara-negara tetangga Iran yang 

notabene hubungan Iran dan mereka tidaklah berjalan harmoni. 

Kejadian ini membuat AS menerapkan politik luar negeri bidang keamanan 

berupa mengirimkan beberapa armada tempur dan personel militer sebagai wujud 

realisasi komunikasi politik AS dan mitra di Timur Tengah. AS juga mengajak 

dunia internasional untuk menyetujui sanksi bagi Iran, seperti yang telah diketahui 

sebelumnya AS mengadakan KTT keamanan nuklir untuk membentuk suatu opini 

internasional dan pada intinya mengajak negara-negara anggota dewan PBB untuk 

mencegah jangan sampai teknologi nuklir digunakan untuk kegiatan militer dan 

yang tidak kalah penting yaitu jatuh ke tangan yang salah. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 bab sebagai 

berikut : 

 

 

 



 
 

17 

 

Bab I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan 

Teori/Konsep, Metode Penelitian, Hipotesa, Sistematika Penulisan. 

 

Bab II DINAMIKA POLITIK IRAN DAN HUBUNGAN AMERIKA 

SERIKAT DENGAN IRAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan Iran, 

sistem pemerintahan Iran, pengembangan nuklir Iran serta 

hubungannya Amerika Serikat dengan Iran. 

 

Bab III DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA 

SERIKAT KE TIMUR TENGAH 

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana pandangan Amerika Serikat 

tentang perkembangan geopolitik Timur Tengah yang secara tidak 

langsung sebagai dampak dari pengembangan nuklir di Timur 

Tengah dan bagaimana strategi kebijakan politik luar negeri 

Amerika Serikat di Timur Tengah.  

 

Bab IV ANALISA BALANCE OF SECURITY SEBAGAI STRATEGI 

KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT DI TIMUR 

TENGAH 
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Dalam bab ini menjelaskan bagaimana kebijakan politik dan 

keamanan Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai respon 

Amerika Serikat atas pengembangan nuklir Iran. 

Bab V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penulis setelah melakukan analisa 

hubungan antara bab 2 dengan bab 3 pada bab 4, dan sekaligus 

penutup karya tulis. 

 

 


