
1 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semenjak berakhirnya perang dunia II, isu pengembangan nuklir tetap 

menjadi salah satu terma utama dalam percaturan politik internasional. 

Peningkatan regulasi-regulasi yang semakin ketat ditujukan kepada negara-negara 

pemilik nuklir. Hal tersebut membuktikan bahwa nuklir masih menjadi terma 

yang penting dalam konstelasi global. Dewasa ini pengembangan nuklir yang 

dilakukan oleh suatu negara memicu reaksi dari berbagai kalangan. Kecaman 

yang datang dari negara-negara besar layaknya Amerika Serikat yang merasa 

pengembangan nuklir Korea Utara merupakan ancaman bagi stabilitas politik dan 

keamanan global tidak dapat dielakkan. 

Hal serupa juga terjadi kepada Iran, hingga saat ini Iran masih menjadi 

perhatian dunia Internasional perihal aktifitas nuklir yang tengah dilakukannya. 

Sorotan paling gencar datang dari Amerika Serikat dan sekutunya yang 

mencurigai program nuklir Iran bertujuan untuk memproduksi senjata pemusnah 

massal yang dapat mengancam stabilitas keamanan global. Meskipun disisi yang 

berbeda Iran selalu mengklaim dan meyakinkan dunia internasional bahwa 

program nuklirnya sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik tenaga 

nuklir. 

Penting untuk diketahui bahwa sejarah awal pengembangan nuklir ketika 

Iran dibawah pemerintahan Mohammad Reza Shah Pahlevi, Iran mendapatkan 
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dukungan langsung dari Amerika Serikat. Dukungan tersebut dapat dilihat ketika 

Amerika Serikat bersama Jerman dan Prancis membantu Iran dalam pembangunan 

reaktor nuklir untuk pembangkit listrik pada tahun 1974. Iran juga menyerahkan 

kontrak pembangunan dua reaktor nuklir di wilayah Bushehr yang berkekuatan 

1200 MW kepada Perusahaan Siemens asal Jerman.
1
 

Lebih lanjut, kesepakatan juga terjadi antara Amerika Serikat dan Iran 

yang tertuang dalam dua Memorandum Keputusan keamanan Nasional Amerika 

Serikat (National Security Decision Memoranda) yang tertanggal 22 April 1975 

dan 20 April 1976,
2
ketika itu presiden Amerika Serikat Gerald Ford setuju untuk 

menjual fasilitas pemrosesan dan pengayaan uranium ke Iran dan sebaliknya Iran 

membeli delapan reaktor nuklir dari Amerika Serikat. kemudian Amerika Serikat 

sepakat untuk membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan total 

kapasitas sebesar 8000 MW 

Namun kerjasama harmonis antara Iran dan Amerika Serikat terkait 

pengembangan nuklir Iran secara otomatis terhenti paska gejolak Revolusi Islam 

Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini.Banyak para analis yang menganggap 

bahwa perubahan ideologi Iran dari negeri sekuler menjadi Mullah merupakan 

salah satu alasan perubahan pandangan Amerika Serikat yang semula mendukung 

pengembangan nuklir menjadi menantang keberadaannya.  

Kebijakan Iran untuk kembali melanjutkan program nuklirnya sebagai 

energi alternatif dibawah pemerintahan Ahmadinejad semakin mendapat 

tantangan serius dari Amerika Serikat. Sebelumnya pada era pemerintahan 

                                                           
1
Baca Ardison Muhammad,2010,IRAN,Surabaya,Liris.hal.58 

2
Ibid, hal : 59 
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Mohammad Khatami , Iran secara suka rela telah menghentikan proses pengayaan 

uranium sementara sebagai hasil dari persetujuan negosiasi dengan Prancis, 

Jerman dan Inggris dibawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional 

( IAEA).
3

 namun bukan berarti Iran tidak akan melanjutkan kebijakan 

nuklirnya.Sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian tersebut hanya penghentian 

aktifitas nuklirnya bersifat sementara bukan selamanya. 

Pada Agustus 2005 Iran memberitahukan kepada IAEA bahwa mereka 

telah mengambil keputusan untuk melanjutkan kegiatan di pusat konversi uranium 

Isfahan
. 4

  Namun IAEA sebagai badan pengawas nuklir yang berada didalam 

naungan PBB menuduh Iran telah melanggar kesepakatan Paris yang telah 

disepakati antara Iran dengan negara Inggris, Prancis dan jerman( Uni Eropa 3). 

Dalam upaya membujuk Iran kembali ke perjanjian awal, pada 5 Agustus 

2005 Inggris, Perancis dan Jerman mengusulkan kerangka perjanjian jangka 

panjang ke Iran. Adapun dalam perjanjian tersebut negara-negara yang tergabung 

dalam UE3 memberikan tawaran bantuan kepada Iran untuk mengembangkan 

energi nuklir secara damai.melalui usulan perjanjian tersebut diharapkan dapat 

mengikat Iran untuk berkomitmen penuh untuk tidak akan melanjutkan 

kegiatanbahan bakar nuklir selain untuk daya air ringan dan reaktor riset. Namun 

Iran bereaksi menolak proposal tersebut karena dinilai mengharuskan Teheran 

untuk meninggalkan semua pekerjaan bahan bakar nuklir termasuk 

                                                           
3
 Baca : Iran-EU Agreement on Nuclear Programme dalam 

http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112004.shtml(diakses 21 April 2013) 
4
 Baca Iran’s nuclear timeline dalam   

http://www.aljazeera.com/programmes/empire/2011/11/20111130111954972639.html(diakses 21 

April 2013) 

http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/eu_iran14112004.shtml
http://www.aljazeera.com/programmes/empire/2011/11/20111130111954972639.html
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mengembangkan rektor riset air berat di Arak.
5
 Meskipun demikian Iran tetap 

mematuhi inspeksi normal yang dilakukan direktur IAEA dibawah perjanjian 

pelindungan NPT yang telah diratifikasi oleh parlemen Iran pada tahun 1974. 

Amerika Serikat mencurigai program nuklir Iran bertujuan untuk 

mengembangkan senjata nuklir sehingga dapat mengancam keamanan global. 

Oleh karenanya Amerika Serikat mengajak negara-negara di dunia bersama-sama 

menekan Iran untuk mengubah kebijakannya agar mengakhiri pengayaan nuklir. 

Namun sikap bertentangan ditunjukkan Amerika Serikat ketika Bush menawarkan 

akses yang lebih luas kepada India dan Israel atas teknologi nuklirnya, sekalipun 

kedua negara tersebut tidak menandatangani kesepakatan NPT. Hal tersebut 

menjadi salah satu faktor yang membuat Iran enggan mengikuti kemauan 

Amerika Serikat yang dinilai memiliki standart ganda dalam isu kepemilikan 

nuklir di beberapa negara. 

Sikap diskriminasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dapat 

dilihat melalui kebijakan luar negerinya yang cenderung untuk 

mempermasalahkan program nuklir Iran namun disisi yang berbeda Amerika 

Serikat cenderung menunjukkan sikap diam dengan keberadaan nuklir Israel yang 

secara terang-terangan memiliki senjata nuklir. Perbedaan sikap tersebut jelas 

membuat isu nuklir Iran semakin sulit diselesaikan. 

Meskipun Iran telah berulangkali menegaskan bahwa nuklirnya digunakan 

sebagai sumber energialternatif untuk memenuhi kebutuhan listriknya sehingga 

tidak mengancam negara manapun.Uraian tersebut senada dengan pidato presiden 

                                                           
5
 Baca Semira N.Nikou, Timeline of Iran’s Nuclear Activities dalam 

http://iranprimer.usip.org/resource/timeline-irans-nuclear-activities(diakses 21 April 2013) 

http://iranprimer.usip.org/resource/timeline-irans-nuclear-activities
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Mahmoud Ahmadinejad yang disiarkan di televisi “ Bagaimana bisa fasilitas 

produksi nuklir mereka bekerja 24 jam sehari, tetapi merasa terancam oleh 

pembangunan kami yang sangat baru”
6
Pernyataan di atas sekaligus menjadi 

bantahan Iran atas kecurigaan yang selama ini dilakukan Amerika Serikat 

terhadap program nuklir Teheran yang tergolong masih relatif baru sehingga 

mustahil akan mengancam keamanan stabilitas dunia. 

Amerika Serikat semakin menekan Iran bahkan berusaha mengisolasinya 

dari dunia internasional. Embargo ekonomi digunakan oleh Amerika Serikat 

sebagai alat diplomasi untuk menekan Iran. Meskipun sejatinya embargo ekonomi 

secara unilateral yang diterapkan Amerika Serikat kepada Iran telah terjadi lama 

sebelum Ahmadinejad menjadi pemimpin Iran, namun embargo ekonomi semakin 

massif ketika Iran dibawah pimpinan Ahmadinejad.  

Selain itu pemerintah Amerika Serikat juga mendorong DK PBB untuk 

segera menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Dampak sanksi PBB dan embargo 

ekonomi ASsemakin menyulitkan Iran ketika negara-negara yang menjadi mitra 

ekonominya juga mulai meninggalkan Iran. Embargo ekonomi telah membuat 

hubungan kerjasama ekonomi Iran dengan negara-negara lain terganggu. 

Ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat menghadapkan 

Iran pada pilihan yang terbatas dan sulit yakni antara melunakkan sikap dengan 

mengikuti kemauan Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan nuklir 

atau mempertahankan kebijakannya tetap mengembangkan nuklir dengan 

                                                           
6
 Dikutip dari Iran Akan Hentikan jika Barat Melakukannya juga dalam Koran Kompas, Rabu, 21 

Februari 2007 hal : 8 
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konsekuensi akan mendapatkan tekanan yang semakin massif dari Amerika 

Serikat.  

Iran dibawah kepemimpinan Ahmadinejad bertekad untuk melanjutkan 

upaya pengolahan uranium. Oleh karenya Iran memperkuat struktur dalam negeri 

untuk mendukung penuh program nuklirnya, dukungan itu terlihat ketika ratusan 

ribu massa turun ke jalan-jalan dalam rangka memperingati 28 tahun Revolusi 

Islam Iran sembari menuliskan slogan-slogan yang salah satunya pada baliho 

dengan kalimat “Rakyat Iran akan mempertahankan hak nuklirnya dengan 

segenap kekuatan”.
7

Kemudian Iran secara aktif juga memperkuat kerjasama 

ekonomidengan negara lainyang memiliki kepentingan berlawanan dengan arah 

politik luar negeri Amerika Serikat. 

Kenyataan bahwa Iran sebagai eksportir minyak terbesar kedua setelah 

Arab Saudi sebagai salah satu dari anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor 

Minyak)  dan cadangan gas alam yang sangat berlimpah membuat Iran menduduki 

posisi kedua setelah Rusia sebagai negara yang mempunyai cadangan gas terbesar 

didunia serta letak posisi geografis Iran yang strategis dengan adanya selat 

hormuz yang dilalui oleh kapal-kapal tanker sedunia, menurut U.S Energy 

Information Administration ada kurang lebih 15 tanker yang membawa 16,5 

hingga 17 juta minyak barrel perharinya, Aliran minyak yang melewati selat ini 

mencapai 40% dari konsumsi perdagangan minyak dunia.
8
 

                                                           
7
 Dikutip dari Nuklir Iran Siap Dipublikasikan; Peringatan Revolusi untuk Galang Dukungan 

dalam Koran Kompas, Senin, 12 Februari 2007, hal : 9 
8
Baca, Arti Selat Hormuz bagi Dunia, dalam http://news.liputan6.com/read/372858/arti-selat-

hormuz-bagi-dunia (diakses 20 Juni 2013) 

http://news.liputan6.com/read/372858/arti-selat-hormuz-bagi-dunia
http://news.liputan6.com/read/372858/arti-selat-hormuz-bagi-dunia
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Kenyataan tersebut sangat memungkinkan untuk melahirkan pengaruh 

kehadiran negara-negara besar seperti China dan Rusia untuk terlibat dalam 

konflik Iran dan Amerika Serikat. Adapun dalam penelitian ini penulis tertarik 

untuk meneliti rasionalitas Iran meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China 

di tengah embargo ekonomi Amerika Serikat.  

Terlihat Iran masih mampu meningkatkan kerjasama ekonomi dengan 

China di tengah embargo ekonomi Amerika Serikat yang telah membuat banyak 

perusahaan asing khususnya perusahaan energi keluar dari Iran. Terlebih lagi 

China merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi 

strategis dengan Iran khususnya disektor energi. Meningkatkan kerjasama 

ekonomi dengan China di tengah embargo ekonomi Amerika Serikat dan 

sekutunya merupakan kebijakan rasional bagi Iran untuk memperkecil dampak 

embargo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Mengapa Iran meningkatkan kerjasama ekonomi dengan 

China ditengah embargo ekonomi Amerika Serikat terkait nuklir ? 

 

1.3 Tujuandan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan rasionalitas kebijakan Iran 

dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China di tengah embargo 
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ekonomi Amerika Serikat terkait pengembangan nuklir Iran pada era Mahmoud 

Ahmadinejad. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Memperluas wacana dan kajian dalam hubungan internasional khususnya 

dalam memahami model kebijakan luar negeri suatu negara yang terfokus pada 

teori pilihan rasional. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi 

pembaca baik mahasiswa secara umum dan mahasiswa hubungan internasional 

khususnya dan dapat dijadikan perbandingan dengan dengan penelitian-penelitian 

lain yang sejenis sehingga dapat memperluas kajian hubungan internasional. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tulisan yang 

termasuk penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan data pendukung. 

Tulisan yang pertama adalah penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis oleh Tide 

Aji Pratama mahasiswi FISIP jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Indonesia yang berjudul : “Kebijakan Nuklir Iran Dalam Menghadapi Respon 

Barat Pada Masa Pemerintahan Mahmud Ahmadinejad 2005-2007
9

” Tide 

mendeskripsikan bahwa Iran kembali melanjutkan program nuklirnya pada tahun 

                                                           
9
Tesis Tide Aji Pratama” Kebijakan Nuklir Iran Dalam Menghadapi Respon Barat Pada Masa 

Pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad” dalam  

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118799-T%2025107%20-%20Kebijakan%20nuklir--HA.pdf 
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1989 setelah sempat terhenti karena ketidakstabilan kondisi Iran pasca revolusi 

dan perang Iran-Irak (1980-1988). Kebijakan untuk melanjutkan kembali program 

nuklirnya mendapat tantangan keras dari Amerika Serikat meminta Iran untuk 

menghentikan program nuklirnya yang ditengarai berpotensi mengembangkan 

senjata nuklir. Namun Iran secara tegas menolak tuduhan tersebut dan 

meyakinkan kepada dunia internasional bahwa teknologi nuklir yang telah 

dikembangkannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional yakni kebutuhan 

untuk memenuhi energi listriknya yang semakin meningkat. Dalam hal ini 

teknologi nuklir dianggap sebagai energi alternatif selain minyak. 

 Tide Aji menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai tujuan yang 

hendak dicapai guna memenuhi kebutuhan negara bangsa. Kebutuhan pokok yang 

harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan suatu negara bangsa secara lazim 

adalah keamanan (security) dan kesejahteraan (properity). Selanjutnya Tide Aji 

menganalisa bahwa program nuklir Iran memiliki posisi penting dalam 

kepentingan nasional Iran, karena dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan. Keberadaan nuklir 

sebagai sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang 

dibutuhkan oleh masyarakat Iran, program nuklir Iran juga dapat dilihat dari 

perspektif keamanan dalam menghadapi ancaman bagi keamanan pasokan energi 

Iran. Sehingga dapat dipahami bahwa progam nuklirnya memiliki posisi penting 

bagi upaya pembangunan dan perkembangan Iran dalam jangka panjang.  

 Iran terus melanjutkan program nuklirnya meskipun tidak lagi mendapat 

bantuan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat , Prancis maupun 
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Jerman. Iran melakukan serangkaian kerjasama dengan China dan Rusia terkait 

pengadaan program nuklirnya. Selanjutnya Tide Aji menjelaskan bahwa dalam 

mempertahankan Nuklir sebagai kepentingan nasionalnya, Iran secara aktif 

menggunakan upaya diplomasi pada tingkat PBB dan IAEA sebagai instrumen 

politik luar negerinya. 

Tulisan kedua adalah penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh 

Moch. Zulfikar Fauzi yang berjudul Strategi Pemerintahan Ahmadinejad dalam 

Penolakan Penghentian Program Nuklir Iran yang Berdampak terhadap Semakin 

Memburuknya Hubungan Iran dengan Amerika Serikat  Tahunn 2005-

2009.
10

Penelitian diatas menjelaskan tentang keberadaan energi nuklir Iran yang 

masih tetap menjadi isu perdebatan antara Iran dan Amerika Serikat hingga saat 

ini, dimana keberadaan nuklir tersebut telah menimbulkan keadaan dilematis 

yakni sebagai sumber energi alternatif yang dinilai lebih murah, lebih luas dan 

lebih efektif dalam hal perjalanan daripada sumber energi lain, namun disisi yang 

berbeda nuklir juga telah mampu menciptakan ketakutan akan munculnya senjata 

pemusnah massal. Hubungan kedua negara semakin memburuk terkait masalah 

nuklir ketika Iran dibawah kepemimpinan Ahmadinejad yang bertekad untuk 

melanjutkan program nuklirnya. 

Kemudian keterkaitan strategi Ahmadinejad untuk mempengaruhi 

kebijakan program nuklir Iran dalam menolak usaha penghentian yang dilakukan 

oleh Amerika Serikat. Menurut Zulfikar dalam penelitiannyaStrategi yang 

digunakan dalam pemerintahan Ahmadinejad yakni framing , Strategi framing 

                                                           
10

 diaskses dalam http://journal.unair.ac.id/detail_jurnal.php?id=4702&med=131&bid=8 

http://journal.unair.ac.id/detail_jurnal.php?id=4702&med=131&bid=8
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secara sederhana dapat diartikanbagaimana pandangan seseorang atau kelompok 

terhadap suatu hal atau kasus yang dapat mempengaruhi pandangan orang lain 

dalam melihat hal atau kasus yang sama.  

Strategi framing sangat berkaitan dengan opini publik sehingga dapat 

digunakan senjata yang ampuh dalam menarik perhatian publik. Kemampuan 

dalam membingkai pemahaman khalayak sangat berguna agar khalayak dapat 

digerakkan dan dimobilisasi. Pemerintahan Ahmadinejad berusaha untuk 

meyakinkan bahwa program nuklir Iran bertujuan untuk kepentingan sipil. Untuk 

melancarkan tujuan tersebut, Pemerintahan Ahmadinejad dituntut untuk dapat 

membentuk opini publik, baik itu masyarakat domestik Iran maupun masyarakat 

internasional.  

Lebih lanjut Zulfikar menjelaskansalah satu ciri dari Strategi framing 

adalahdengan penciptaan masalah bersama, musuh bersama dan pahlawan 

bersama. Dengan strategi tersebut, Pemerintahan Ahmadinejad menjadikan 

penolakan terhadap usaha penghentian program nuklir Iran yang dilakukan oleh 

Barat khususnyaAmerika Serikat sebagai masalah bersama bangsa Iran. Dalam 

strategi framing, pembentukan sebuah pandangan pada suatu isu tertentu banyak 

dipengaruhi oleh 3 prinsip berikut; prinsip kontras, komitmen dan kelangkaan. 

Prinsip yang pertama yakni Prinsip kontras merupakan pembentukan 

pandangan yang didasari oleh pengalaman di masa lalu dimana pandangan saat ini 

yang berseberangan atau kontras dengan pengalaman masa lalu. Dalam kasus ini 

pemerintahan Ahmadinejad mencoba membingkai kebijakan program nuklir Iran 

menggunakan strategi yang berbeda dengan Pemerintah Iran sebelumnya yaitu 
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Pemerintahan Khatami. Perbedaan strategi tersebut terkait hubungannya dengan 

Barat khususnya Amerika Serikat. Strategi kooperatif yang digunakan oleh 

pemerintahan Khatami kontras dengan strategi yang digunakan oleh pemerintahan 

Ahmadinejad yang cendrung konfrontatif terhadap Barat. 

Prinsip kedua yakni prinsip komitmen yang menekankan pada prinsip 

dimana seseorang akan terikat dengan pilihan yang telah dibuatnya. Peraturan 

dalam prinsip ini menyatakan bahwa sekali seseorang membuat keputusan, maka 

orang tersebut akan mengalami tekanan dari orang lain dan dirinya sendiri untuk 

berperilaku konsisten dengan keputusan tersebut. Prinsip komitmen disini terkait 

dengan konsistensi pemerintahan Iran di era Ahmadinejad terkait dengan program 

nuklir damai. Konsistensi terlihat dari pernyataan Presiden Ahmadinejad dalam 

pidatonya pada sidang umum Majelis Umum PBB ke 60, dalam pidato tersebut 

menyebutkan bahwa senjata nuklir dilarang dalam agama Islam yang mana Islam 

merupakan dasar negara Iran. 

Prinsip ketiga adalah prinsip kelangkaan didasari oleh bagaimana orang 

melihat suatu hal karena kelangkaan hal tersebut. Harga yang mahal seringkali 

menandakan kelangkaan suatu hal dan sebagai konsekuensinya, hal tersebut akan 

semakin dibutuhkan. Iran mencoba membangun prinsip kelangkaan melalui 

sikappemerintahan Ahmadinejad yang selalu melawan dengan keras sikap Barat 

khususnya Amerika Serikat.Hal ini dikarenakan tidak banyak pemerintahan 

negara di dunia ini yang berani melawan. 
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Tulisan ketiga adalah penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh LIU 

jun dan WU lei yang berjudul Key Issues in China – Iran Relations.
11

 Penelitian 

itu menganalisa kepentingan China dan Iran di balik hubungan baik yang terjalin 

antara keduanya. Adapun Liu dan Wu membingkai hubungan kedua negara dalam  

3 aspek penting yaitu ekonomi, nuklir dan isu-isu strategis.  

Dalam aspek ekonomi, kerjasama perdagangan terjalin dalam dua area 

yakni general trade dan oil-gas trade. Hubungan perdagangan terus meningkat 

secara signifikan dari sebesar 400 juta dolar AS di tahun 1994 menjadi 29 milyar 

dolar AS pada tahun 2008. Peningkatan tersebut tidak lepas dari upaya-upaya 

yang dilakukan kedua negara untuk mengeksploitasi potensi ekonomi mereka 

diantaranyapenandatanganan beberapa perjanjian, menyelaraskan peraturan 

impor-ekspor melalui serangkaian koordinasi yang dilakukan kedua negara, 

menghilangkan hambatan keuangan dan perbankan dalam aktifitas perdagangan 

kedua negara, menetapkan arbitrase legal. Iran merupakan pasar penting bagi 

produk-produk dan teknologi China begitu sebaliknya China juga menjadi pasar 

yang menguntungkan bagi komoditas minyak mentah Iran. 

Lebih lanjut dalam isu nuklir, China mendukung program nuklir Iran yang 

bertujuan untuk kepentingan sipil, Beijing percaya bahwa negara berdaulat seperti 

Iran memiliki hak secara legal untuk mendapatkan teknologi nuklir secara 

damai.terlebih lagi Iran adalah negara yang menandatangani perjanjian NPT dan 

                                                           
11

 LIU jun and WU lei, 2010, Key Issues in China – Iran Relations dalam Journal of Middle 

Eastern and Islamic Studies (in Asia) Vol 4, No 1, 2010, Institute for International Studies, 

Yunnan University dalam 

http://mideast.shisu.edu.cn/picture/article/33/f6/91/1c67de2f4f80bc2016e87091b9f3/2eb09457-

0465-4db0-9793-1609849e1087.pdf  (diakses 4 Desember 2012) 

http://mideast.shisu.edu.cn/picture/article/33/f6/91/1c67de2f4f80bc2016e87091b9f3/2eb09457-0465-4db0-9793-1609849e1087.pdf
http://mideast.shisu.edu.cn/picture/article/33/f6/91/1c67de2f4f80bc2016e87091b9f3/2eb09457-0465-4db0-9793-1609849e1087.pdf
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usaha perlindungan dengan IAEA yang mendapatkan hak untuk mengembangkan 

nuklir. Lebih dari itu, China secara konsisten percaya bahwa solusi damai dengan 

jalan diplomasi dan dialog berkelanjutan adalah pilihan terbaik dalam 

penyelesaian kontroversi nuklir Iran. 

Selanjutnya dalam isu-isu strategis, Liu dan Wu mengidentifikasi selain 

minyak, letak geografi Iran yang berdekatan dengan selat hormuz memiliki nilai 

strategis terlebih dalam hal energi mampu mengundang perhatian yang signifikan 

bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Uni Eropa dan 

beberapa negara besar lainnya di Asia. Sebagian besar minyak dari timur tengah 

ke beberapa negara di Asia dan Eropa mewelati selat hormuz. China melihat Iran 

muncul sebagai kekuatan baru di kawasan sebagai produsen minyak dan 

mengontrol selat hormuz oleh karenanya memperkuat hubungan dengan Iran 

memudahkan China mencapai sumber energi di kawasan laut kaspia. Sebaliknya 

bagi Iran, membangun hubungan baik dengan China memberikan keuntungan 

bagi perekonomian Iran.   

Tulisan keempat adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh 

Faturrachman Alputra Sudirman mahasiswa FISIP jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudulRasionalitas 

Karimov Dalam Kebijakan Luar Negeri Uzbekistan Untuk Bergabung Kembali 

Dalam Collective Security Treaty Organization (CSTO) Tahun 2006.
12

 

Pergerakan kelompok Islam ekstrimis di Uzbekistan dengan aksi-aksi resis 

dengan gerakan subversive telah mampu menciptakan instabilitas dalam rezim 

                                                           
12

 Skripsi Faturrachman Alputra Sudirman, 2008, judul “Rasionalitas Karimov Dalam Kebijakan 

Luar Negeri Uzbekistan Untuk Bergabung Kembali Dalam Collective Security Treaty 

Organization (CSTO) Tahun 2006,Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Karimov. Adapun tujuan dari kelompok tersebut adalah untuk menggulingkan 

rezim Karimov yang kemudian menggantinya dengan mendirikan negara Islam di 

Uzbekistan. Guna membendung dan menekan Islamic Political Insurgency, 

Karimov membuat kebijakan mencari security guarantor melalui masuk dalam 

keanggotaan CIS CST, GUUAM, SCO, bekerjasama dengan AS dan Rusia. 

Lebih lanjut, menggabungkan logika perlindungan dan kelangsungan 

politik rezim menjadi dasar pokok dari kebijakan luar negeri Karimov, sehingga 

kebijakan mencari security guarantor dalam menekan ancaman kelompok ekstrim 

harus relevan dengan landasar 2 dasar pokok kebijakan luar negeri Karimov. 

usaha tersebut dapat dilihat ketika Uzbekistan mulai merapatkan hubungannya 

dengan Amerika Serikat terutama dalam hal memerangi terorisme. intensitas 

hubungan kedua negara terlihat ketika Uzbekistan memberikan izin kepada 

Amerika Serikat untuk menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan militer dan 

sebagai balasannya Amerika Serikat menjanjikan akan melenyapkan ancaman 

kelompok Islam ekstrimis. Namun sejak tahun 2004, hubungan kedua negara 

berjalan kurang baik karena kritik Amerika Serikat terhadap pemerintahan 

Karimov yang dinilai tidak demokratis serta banyaknya pelanggaran HAM 

sehingga Karimov menilai kerjasama dengan Amerika Serikat dapat mengancam 

kekuasaan politik rezimnya. lebuh lanjut pada tahun 2005, Uzbekistan meminta 

pangkalan militer Amerika Serikat untuk meninggalkan wilayahnya.  

Memburuknya hubungan Uzbekistan dengan Amerika Serikat, membuat 

Uzbekistan kembali memilih Rusia sebagai security guarantor dengan bergabung 

kembali dengan CSTO.Meskipun dengan konsekuensi Uzbekistan harus menunda 
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ambisi untuk menjadi regional leadership. Dalam hal ini Karimov melihat bahwa 

CSTO hanya sebagai wadah kepentingan Rusia terhadap negara-negara bekas Uni 

Soviet.  

Karimov dihadapkan pada dua pilihan dengan masing-masing untung rugi 

yakni ketika memilih AS sebagai security guarantor, Karimov mendapatkan 

keuntungan yaitu ambisi regional leadership dan menekan Islamic politic 

insurgency dengan biaya high politic yang tinggi terkait pelanggaran HAM, disisi 

lain Karimov tidak mendapatkan independensi rezimnya karena AS selalu 

menuntut pemerintahannyayang belom demokratis. Sedangkan ketika memilih 

masuk kembali dalam CSTO, keuntungan yang di dapat adalah independensi 

rezim dan menekan islamic politic insurgency dengan biaya politik yang lebih 

rendah karena Rusia tidak mempermasalahkan tentang isu HAM, namun sebagai 

konsekuensinya, Karimov harus menunda ambisinya untuk menjadikan 

Uzbekistan sebagai regional leadership.  

Peneliti pertama secara umum juga membahas ketegangan hubungan Iran-

Amerika Serikat terkait pengayaan nuklir Iran hanya saja penelitian ini lebih 

menekankan pada kebijakan Iran untuk tetap mempertahankan program nuklirnya 

ditengah respon negatif dari Barat ( AS dan sekutunya ) adalah untuk kepentingan 

nasionalnya. Program nuklir Iran merupakan prioritas dalam kepentingan nasional 

Iran pada era Mahmoud Ahmadinejad. Peneliti kedua lebih menekankan pada 

strategi yang digunakan dalam kepemimpinan Ahmadinejad yakni strategi 

framing sebagai upaya untuk membentuk opini publik tentang tujuan damai dari 
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nuklir Iran. Strategi ini juga sebagai reaksi dari penolakan Iran untuk 

menghentikan pengayaan uraniumnya ditengah embargo ekonomi AS.  

Lebih lanjut, peneliti ketiga mendeskripsikan bagaimana hubungan Iran 

dan China yang terbagi dalam 3 Aspek yakni ekonomi, nuklir serta isu-isu 

strategis.Sedangkan peneliti keempat memiliki persamaan dalam pendekatan 

teoritis yakni menggunakan teori pilihan rasional meskipun dengan tema bahasan 

negara yang berbeda.Sementara penelitian ini lebih menekankan pada 

rasionalisasi Iran dalam meningkatkan kerjasama dengan China.Iran mendapatkan 

dua keuntungan yakni keuntungan secara ekonomi dan politik. 

Tabel 1.1 Posisi Penulisan  

Nama / Jenis /Judul Metodelogi/pendekat

an 

Hasil Analisa 

Tide Aji Pratama / 

Kebijakan Nuklir Iran 

Dalam Menghadapi 

Respon Barat Pada 

Masa Pemerintahan 

Presiden Mahmoud 

Ahmadinejad / Tesis  

 

Kualitatif/ deskriptif/ 

Konsep kepentingan 

nasional.  

 

Program nuklir Iran 

memiliki posisi penting 

dalam kepentingan 

nasionalnya yang memiliki 

tujuan pembangunan dan 

perkembangan Iran jangka 

panjang yakni sebagai 

sumber energy alternatif 

untuk memenuhi pasokan 

listrik selain minyak dan 

gas . 

 

Moch. Zulfikar Fauz/i 

Strategi Pemerintahan 

Ahmadinejad dalam 

Penolakan 

Penghentian Program 

Nuklir Iran yang 

Berdampak Terhadap 

Semakin 

Memburuknya 

Hubungan Iran 

dengan Amerika 

Serikat  Tahunn 2005-

Strategi Framing Strategi Framing 

digunakan untuk 

membentuk opini publik 

yakni masyarakat 

domestik Iran maupun 

masyarakat internasional 

bahwa nuklir Iran 

bertujuan damai, strategi 

ini digunakan dalam upaya 

menolak penghentian 

program nuklir Iran yang 

dimotori oleh AS. 
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2009/ Jurnal 

LIU jun dan WU 

lei/Key Issues in China 

– Iran 

Relations/Jurnal/2010 

Mendeskripsikan 

hubungan strategis 

China dan Iran yang 

dibagi dalam 3 aspek 

yaitu ekonomi, 

nuklir dan isu-isu 

strategis.  

Kedekatan hubungan 

bilateral China dan Iran di 

tengah semakin masifnya 

tekanan dari Amerika 

Serikat dapat di lihat dari 3 

Aspek penting yaitu 

ekonomi, nuklir dan isu-

isu strategis. Adapun bagi 

China menjaga hubungan 

baik dengan Iran akan 

mempermudahkannya 

untuk mendapatkan akses 

minyak ke Timur Tengah. 

sebaliknya bagi Iran, 

China adalah mitra penting 

pembeli minyak 

mentahnya. 

Faturrachman Alputra 

Sudirman/ 

Rasionalitas Karimov 

Dalam Kebijakan Luar 

Negeri Uzbekistan 

Untuk Bergabung 

Kembali Dalam 

Collective Security 

Treaty Organization 

(CSTO) Tahun 2006/ 

Skripsi  

 

Kualitatif/ 

Eksplanatif / 

Rational Choice 

theory  

 

Rasionalitas Karimov 

untuk bergabung kembali 

dalam CSTO  adalah 

membantu Karimov untuk 

menekan political 

Insurgencydengan biaya 

politik yang lebih rendah 

namun Karimov harus 

menunda ambisi menjadi 

regional leadership. 

Rasionalitas Iran 

dalam meningkatkan 

kerjasama ekonomi 

dengan China ditengah 

embargo ekonomi AS 

terkait isu nuklir Iran 

Kualitatif/ 

Eksplanatif / 

Rational Choice 

theory  

 

Rasionalitas Iran untuk 

terus meningkatkan 

kerjasama ekonomi 

dengan China yang terdiri 

dari duakeuntungan yakni 

secara ekonomi dan 

politik.  

 

1.5 Landasan Teori  

1.5.1Rational Choice Theory 

  Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor 

rasional dimana dalam pembuatan keputusannya melalui serangkaian proses 
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intelektual. Dalam hal ini perilaku negara dianalogikan dengan perilaku individu 

yang rasional, bernalar dan terkoordinasi. Melalui tahapan-tahapan intelektual, 

individu berusaha menetapkan pilihan tunggal atas alternatif -alternatif yang ada, 

sehingga unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang 

diambil oleh pemerintah.
13

 Pemerintah dianggap sebagai aktor utama yang 

meneliti seperangkat tujuan-tujuan dan mengevaluasinya berdasarkan perhitungan 

untung dan rugi yang kemudian akan memilih alternatif tunggal yang dianggap 

dapat memberikan keuntungan yang besar dan kerugian yang sangat sedikit.
14

 

Logika umum dari teori pilihan rasional telah dirumuskan dalam ekonomi 

mikro kontemporer, teori keputusan dan teori permainan. Menurut Graham 

Allison
15

: 

In economics, to choose rationally is to select the most 

efficient alternative,that is, the alternative that maximizes 

output for a given input or minimize input for a given output. 

In modern statistical decision theory and game theory, the 

rational decision problem is reduced to a simple matter of 

selecting among a set of given alternatives, each of which has 

a given set of consequences: the agent selects the alternative  

whose consequences are preferred in terms of the agen’s 

utility function which ranks each set of consequences in order 

af preferences. 

  

Donald Green and Ian Shapiro mengidentifikasi asumsi-asumsi secara 

umum dari teoritisi pilihan rasional yaitu 
16

:  

                                                           
13

Mohtar Mas’oed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodelogi. Jakarta.LP3ES,  

hal : 234 
14

Baca Abubakar Eby hara. 2011. PengantarAnalisa Politik Luar Negeri,Dari Realisme sampai 

Kontrativisme. Bandung: Nuansa Cendikia. Hal : 94 
15

Baca Freyberg-Inan, Annette.2004.What Moves Man; The Realist Theory of Internasional 

Relation and Its Judgment of Human Nature. Albany:State University of New York Press. hal :82 
16

Ibid hal :80 
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 Pertama, Perilaku rasional melibatkan maksimalisasi tujuan aktor, dimana 

aktor diasumsikan memilih tindakan yang mereka percaya akan mengarah 

pada hasil yang paling diinginkan. 

 Kedua,Rasionalitas mengharuskan aktor mengejar tujuan mereka secara 

konsisten. Minimal ada dua kondisi yang harus dipenuhi untuk menjamin 

konsistensi, pertama teori pilihan rasional mengasumsikan keterhubungan 

dari berbagai pilihan aktor, dimana pada dasarnya aktor dilihat mampu 

menyusun peringkat dari berbagai banyak pilihan. Ketika membandingkan 

berbagai pilihan, aktor harus dapat memilih satu pilihan atas pilihan yang 

lain. Keduateori pilihan rasional mengasumsikan bahwa berbagai pilihan 

aktor adalah transitif. Dengan kata lain adalah apabila aktor memilih 

pilihan A daripada B dan B daripada C, maka aktor juga akan memilih 

pilihan A daripada C. 

 Ketiga,karena membuat keputusan biasanya berlangsung dibawah kondisi 

ketidakpastian sehingga aktor akan memaksimalkan apa yang mereka 

harapkan dibandingkan dengan manfaatnya. Biasanya aktor akan 

melampirkan beberapa kemungkinan dari berbagai pilihan alternatif dan 

mempertimbangkan kemungkinannya ketika memilih tindakan. 

 Keempat, Asumsi dari teori pilihan rasional adalah mengidentifikasi 

individu sebagai agen yang relevan. Secara umum pilihan rasional 

menjelaskan hasil bersama (collective outcomes) dengan mengacu pada 

maksimalisasi tindakan individu. 
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Sementara itu kajian teori pilihan rasional yang lebih sederhana ditulis 

oleh  Charles W.Kegley JR dan Shannon L.Blanton dalam bukunya world politic 

trend and transformation menjelaskan rasionalitas sebagai rangkaian aktifitas 

membuat keputusan meliputi yang langkah intelektual sebagai berikut Problem 

Recognation and Definition, Goal Selection, Identification of Alternatives, 

Choice.
17

 Adapun tahapan-tahapan tersebut akan dijabarkan secara rinci dibawah 

ini :  

1. Problem Recognation and Definition, kebutuhan untuk memutuskan 

kebijakan luar negeri dimulai ketika negara (pembuat kebijakan) 

dihadapkan pada permasalahan eksternal yang kemudian berusaha untuk 

mendefinisikan permasalahan secara objektif. Untuk mencapai 

keobjektifan dibutuhkan informasi lengkap tentang aksi, motivasi, dan 

kemampuan dari aktor lain maupun karakter dari lingkungan global serta 

kecendrungan didalamnya. Pencarian informasi harus mendalam dan 

lengkap serta semua fakta yang relevan dengan masalah harus 

kumpulkan. 

2. Goal Selection, setelah mengidentifikasi permasalahan pada tahapan 

pertama, selanjutnya  pada tahapan kedua negara bertanggung jawab 

untuk membuat pilihan kebijakan luar negeri dalam menentukan apa yang 

ingin dicapai oleh negara atau yang biasa disebut sebagai kepentingan 

nasional. Adapun kepentingan nasional merupakan landasan penting 

                                                           
17

Charles W.Kegley and Shannon L.Blanton, World Politics Trend and transformation, 2010-2011 

edition, The University of Memphis hal : 196 
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untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara bangsa.
18

 Untuk 

menentukan kepentingan nasionalnya, negara membutuhkan identifikasi 

dan menyusun peringkat dari semua nilai seperti keamanan dan 

kesejahteraan ekonomi dari nilai yang paling disukai sampai terburuk. 

3. Identification of Alternatives, rasionalitas membutuhkan daftar 

penyelesaian masalah, lengkap dari semua pilihan kebijakan yang tersedia 

dan perkiraan keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan setiap 

alternatif. Lebih lanjut dalam situasi ini negara diharuskan untuk 

menganalisa untung rugi dari setiap pilihan alternatif yang ada kemudian 

menyusunnya dari pilihan yang paling disukai sampai terburuk.  

4. Choice, tahapan terakhir Rasionalitas membutuhkan seleksi alternatif 

tunggal dengan kesempatan terbaik untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Untuk tujuan ini, pembuat kebijakan harus bertindak dengan 

teliti.Menganalisa untung rugi dengan prediksi yang akurat dari 

kemungkinan keberhasilan masing-masing pilihan. 

Teori pilihan rasional melihat tingkah laku individu sebagai aktor dalam 

lingkungan internasional. Individu akan mempertimbangkan kemungkinan dari 

setiap alternatif pilihan yang ada dan memilih pilihan yang paling menguntungkan 

untuk mencapai kepentingannya. Sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan 

analisis level negara mengenai kebijakan yang diambil suatu negara. Negara akan 

dihadapkan pada beragam alternatif kebijakan sehingga pada akhirnya negara 

                                                           
18

Mohtar Mas’oed. 1990.hal : 139 
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harus memilih dan menetapkan satu pilihan yang paling rasional dan 

menguntungkan. 

Lebih lanjut dalam konteks Iran, teori pilihan rasional digunakan untuk 

menjelaskan rasionalitas Iran meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China 

ditengah semakin meningkatnya embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap 

negaranya. Penulis memilih menggunakan teori pilihan rasional yang ditulis oleh 

Charles W.Kegley JR dan Shannon L.Blanton. 

Mengaplikasikan Rational Choice Theory untuk memahami kebijakan luar 

negeri Iran yang semakin mendekat ke China melalui serangkaian kerjasama 

ekonomi khususnya di sektor energi. Adapun faktor utama yang mendasari 

kebijakan tersebut adalah Iran merasa terancam akan dampak yang semakin 

merugikan Iran atas pemberlakuan embargo ekonomi sepihak Amerika Serikat 

terhadap Iran dimana pemberlakuan embargo telah berdampak pada 

memburuknya kerjasama ekonomi Iran dengan Negara-negara mitranya yang 

sebagian besar merupakan Negara sekutu Amerika Serikat. Di tengah keadaan 

yang kurang menguntungkan ini, Iran berada pada posisi dimana harus membuat 

keputusan yang paling tepat yang salah satunya strateginya dengan meningkatkan 

kerjasama ekonomi dengan negara yang dianggap musuh Amerika Serikat seperti 

China. Sekalipun China adalah Negara komunis namun untuk menjamin 

keberlangsungan bagi negaranya, Iran tanpa ragu untuk mendekat ke China. 

Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan China merupakan suatu kesempatan 

bagi Iran untuk mengurangi ketergantungannya dengan Barat. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1. Level Analisis 

Terdapat tiga tingkat analisa yang bisa dilihat dari tiga kemungkinan yang 

dapat digunakan untuk melihat tingkat analisa, pertama analisa reduksionis yakni 

apabila unit eksplanasinya memiliki tingkatan yang lebih rendah dari unit 

analisanya. Kedua analisa induksionis yakni apabila unit eksplanasinya memiliki 

tingkatan yang lebih tinggi dari unit analisanya. Ketiga analisa korelasionis yakni 

apabila unit eksplanasi dan unit analisa berada pada tingkatan yang sama.
19

 

Variable dependen atau unit analisa dalam penelitian ini adalahrasionalitas 

Iran dalammeningkatkan kerjasama ekonomi dengan China yang dapat 

digolongkan sebagai analisis level negara. Sedangkan variable independen atau 

unit eksplanasi adalah embargo ekonomi Amerika Serikat.Adapunembargo 

ekonomi Amerika Serikat dapat digolongkan sebagai analisis level sistem 

internasional. Hubungan antar variable dalam penelitian ini bersifat induksionis. 

Karena unit eksplanasinya memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari unit 

analisanya. 

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanasi yang berupaya 

menjawab pertanyaan “mengapa”.
20

 jenis penelitian ini bertujuan menjelaskan 

                                                           
19

Ibid.hal : 39 
20

Ibid hal: 262 
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mengapa orang, kelompok orang, negara, kelompok negara di dalam sistem 

internasional berada dalam keadaan atau bertingkah laku seperti itu.
21

 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi 

pustaka, yang kemudian akan dimaksimalkan dengan pengumpulan data-data dari 

berbagai sumber yang dipercaya dari beberapa sumber bersifatsekunder yang 

diperoleh dari studi pustaka seperti buku, tulisan, artikel, ebook, dan data-data dari 

internet.Hal ini dilakukan untuk lebih mengakuratkan data yang diperoleh dalam 

penelitian nantinya. 

 

1.6.4 Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang 

merupakan data berbentuk non angka yang dikumpulkan melalui sumber-sumber 

terkait. Data yang diperoleh dikategorikan dalam beberapa variable kemudian 

mengidentifikasi hubungan antar variable yang terdiri dari unit analisa dan unit 

eksplanasi. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 Batasan Materi 

 Batasan materi digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat tetap fokus 

sehingga menghasilkan tulisan yang linear. Penelitian ini difokuskan pada sanksi 

                                                           
21

Ibid hal : 261 
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ekonomi AS dalam sektor energiyang diberlakukan kepada Iran, serta peningkatan 

kerjasama ekonomi Iran-China sebagai langkah Iran dalam merespon embargo 

ekonomi AS yang semakin massif di era Mahmoud Ahmadinejad. Adapun 

indikator peningkatan kerjasama ekonomi Iran-China dalam penelitian ini 

difokuskan pada kerjasama dalam sektor energy minyak dan gas. 

 

1.7.2 Batasan Waktu 

 Kerjasama ekonomi Iran-China telah terjalin sejak tahun 1990-an yang 

terus berkelanjutan sampai sekarang namun peneliti menggunakan batasan waktu 

kerjasama kedua negara ketika Iran dibawah pimpinan Mahmoud Ahmadinejad. 

 

1.8 Hipotesis 

 Hubungan Iran dan Amerika Serikat yang semakin buruk pada era 

Mahmoud Ahmadinejad setelah kebuntuhan negosiasi terkait program nuklir 

sehingga berujung pada pemberlakuan embargo ekonomi Amerika Serikat yang 

semakin massif.Adapun embargo ekonomi telah dampak buruk bagi 

perekonomian Iran khususnya perkembangan industri minyak dan gas alam Iran 

karena banyak perusahaan asing yang mengakhiri kerjasamanya dengan Iran yang 

dianggap terlalu beresiko dibawah tekanan Amerika Serikat.Keadaan tidak 

menguntungkan tersebut mengharuskan Iran memainkan strateginya untuk tetap 

bisa bertahan di tengah embargo ekonomi. Salah satunya dengan meningkatkan 

kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang dianggap memiliki kepentingan 

berlawanan dengan arah politik luar negeri Amerika Serikat seperti China.  



27 
 

 
 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Bab Bahasan Pokok 

Bab 1: Pendahuluan 1.1.Latar Belakang 

1.2.Rumusan Masalah 

1.3.Tujuandan Manfaat Penelitian 

1.4. Literatur Terdahulu  

1.5.Landasan Teori  

   1.5.1Rational Choice Theory 

1.6.Metode Penelitian 

                  1.6.1 Level Analisis  

                  1.6.2 Tipe Penelitian  

                  1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

                  1.6.4 Teknik Analisa Data 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian  

                 1.7.1 Batasan Materi  

                 1.7.2 Batasan Waktu  

1.8. Hipotesis 

1.9. Sistematika Penulisan 

Bab II 

Embargo Ekonomi 

Amerika Serikat dan 

Dampaknya terhadap 

Ekonomi Domestik 

Iran 

2.1 Embargo ekonomi Amerika Serikat  

2.2 Alasan Embargo Ekonomi Amerika Serikat 
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