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1.1 Latar Belakang Masalah

Selama 30 tahun terakhir, terhitung sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979

sampai sekarang, kita tahu hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berada

dalam posisi yang berkonflik. AS menganggap Iran sebagai negara berkarakter

keras yang menyebabkan instabilitas di kawasan Timur Tengah, terutama di

kawasan Teluk sehingga dapat mengancam kepentingan AS di wilayah tersebut.

Sebaliknya, Iran mengganggap AS sebagai musuh1 dan ancaman utama bagi

keamanan nasional karena Iran menganggap AS sebagai negara yang melakukan

hegemoni kekuasaan untuk menguasai sumber minyak dunia di Timur Tengah,

terutama di kawasan Teluk.2 Oleh karena itu, sampai dengan sekarang diantara

kedua negara tidak saling membuka perwakilan diplomatik.

Mengingat awal hubungan diplomatik AS-Iran pada tahun 1856 secara

komersial dengan penandatangan sebuah kesepakatan. Perjanjian yang disepakati

itu bersifat sederhana, resiprokal (timbal balik), dan sangat berimbang, dengan

menetapkan berbagai misi diplomatik dan menyepakati bahwa:

“Semua perselisihan dan ketidak kesepahaman yang muncul
di Persia (Iran sekarang) antara rakyat Persia dan warga
negara AS akan diserahkan kepada pengadilan Persia untuk

1 Big satan atau setan besar, sebuah label yang diberikan oleh Iran ke AS, begitu juga sebaliknya
AS memberikan label ke Iran dengan axis of evil atau poros setan. Ali M.Ansari, 2003, Continuous
Regime Change from Within, hal. 57.
2 Winda, 2009, Pengaruh Ancaman Militer Amerika Serikat di Wilayah Perbatasan Iran Terhadap
Pengembangan Teknologi Nuklir Era Mahmoud Ahmadinejad Tahun 2005 -2009, Skripsi,
Hubungan Internasional, Universitas Muhammdiyah Malang, hal.1.



permasalahan bersangkutan dimana seorang Konsul atau
agen AS berada, dan akan didiskusikan serta diputuskan
berdasarkan kesetaraan, dengan dihadiri oleh karyawan,
Konsul atau agen AS.” 3

Perjanjian tersebut berlaku juga hak yang sama diberikan kepada para

pedagang Iran di AS, sementara kasus kriminal akan diadili di pengadilan tiap

Negara dengan cara yang sesuai dengan Negara yang paling diuntungkan.

Perlu dipahami pula, Iran sebelum mengalami Revolusi 1979 dan menjadi

Republik Islam Teokratis4 pada sistem pemerintahannya. Iran merupakan sebuah

negara monarki, yang dipimpin oleh Shah Reza Phalevi.5 Tapi jauh sebelum itu

pada 1911, Iran mengalami krisis ekonomi6 akibat adanya ekspansi dari Eropa

(Britania dan Rusia). Pemerintahan konstitusional Iran mengundang bangkir niaga

dari AS, Morgan Shuster, untuk memimpin sebuah tim ekonom dan pakar

keuangan dalam mengorganisasi dan merasionalisasi keuangan yang lagi krisis.

3 Ali M.Ansari, 2008, Supremasi Iran, Poros Setan Atau Superpower Baru, Jakarta: Zahra
Publishing House, hal. 27.
4 Teokratis berasal dari kata teokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan dimana agama atau
iman memegang peran utama. Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani theokratia,  theos artinya
tuhan dan kratein memerintah. Teokrasi artinya pemerintahan oleh tuhan. Teokrasi adalah
bentuk pemerintahan dimana agama atau iman memegang peran utama, dirujuk dari Tim Prima
Pena, 2006, Kamus Ilmiah Populer; Edisi Lengkap, Surabaya: Gitamedia Press, hal. 463.

5 Seorang Raja yang memimpin Persia atau Iran pada tahun 1926-1978 yang dikenal diktator dan
tiran, dalam Kondisi Iran Pra Revolusi, diakses dari http://www.scribd.com/doc/46163137/Iran, 31
Desember 2011, 01:53 WIB.
6 Krisis ekonomi yang dialami oleh Iran dikarenakan struktur pemerintahan Iran sebagian besar
diisi oleh orang asing dari berbagai Negara seperti Inggris, Rusia, Jerman, Italia, Austria, Perancis,
Belgia. Namun yang paling dominan adalah Inggris dan Rusia, dan mereka penuh korup serta
mendorong pemerintahan Persia menuju kepailitan, dan mengarahkan  ke kepentingan politik atau
pribadi mereka sendiri, dalam W. Morgan Shuster, The Struggling of Persia: Story of the
European Diplomacy and Oriental Intrigue That Resulted in the Denationalization of Twelve
Million Mohammedans, Washington: Mage Publisher, 1987, hal. xiii-xiv, dikutip dari Ali
M.Ansari, 2008, Op.Cit., hal. 18.



Pemerintah Iran awalnya meminta bantuan pemerintah AS, namun pihak

pemerintah AS yang tidak mau terlibat dalam persaingan kekuasaan yang

mewarnai politik Iran, memutuskan lebih baik mengirimkan delegasi swasta.

Pengiriman delegasi swasta AS ke Iran ini merupakan bentuk hubungan

diplomatik Iran-AS dan keharmonisan hubungan diplomatik ini berlanjut sampai

pada 1953, dimana pada tahun tersebut AS semakin aktif dalam politik Iran.

Posisi AS di Iran semakin kuat menggantikan Britania sebagai kekuatan asing

dominan di Iran. Britania sebelumnya pernah menguasai perekonomian Iran

dengan mendirikan 2 perusahaan besar yaitu Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)

dan British Imperial Bank of Persia yang merupakan pilar ganda yang menjadi

penopang pengaruh Britania di Iran selama abad ke-20.7

Hubungan diplomatik Iran-AS semakin membaik, ditandai dengan

semakin intensifnya pihak AS dalam mengirim bantuan ekonomi, militer, serta

para penasehat militer AS ke Iran, dan hal ini disambut baik oleh Shah Reza.

Bahkan AS sangat antusias masuk ke Iran untuk membangun Iran menjadi Negara

klien8 yang mana pada saat itu kita tahu AS memiliki ambisi untuk meredam

paham komunisme di dunia khususnya di Tabriz wilayah bagian utara Iran9 yang

sudah dikuasai oleh Rusia (penyebar paham komunisme).

7 Ibid., hal. 38.

8 Negara klien adalah pengembangan angkatan bersenjata untuk mempertahankan dan melindungi
dinasti dan pada akhirnya melindungi dunia bebas terhadap komunisme. Dalam Ibid., hal 56.
9 Merupakan hasil konvensi dengan Britania (Inggris) yang secara efektif  memberi ruang gerak
Rusia di belahan utara Iran, dengan jaminan bahwa Britania tidak akan ikut campur, dalam Barry
Rubin, 2003, Lessons from Iran, hal. 106.



Bahkan dari data-data yang didapat oleh peneliti hubungan diplomatik

Iran-AS terasa istimewa karena AS begitu menspesialkan Iran sebagai Negara

sekutu di Timur Tengah yang paling banyak menerima bantuan dari AS. Terbukti

sejak 1952 atau sesaat sebelumnya, bantuan dan pinjaman AS dalam beberapa

bentuk kepada Iran telah mencapai sekitar lebih dari 1 milyar dollar AS atau

$1.135 juta. Dari jumlah tersebut sekitar $631 juta digunakan untuk bantuan

ekonomi dan $504 juta untuk bantuan militer. Semua bantuan militer dan lebih

dari setengah bantuan ekonomi berupa hibah, sehingga yang bentuk pinjaman

hanyalah sekitar $255 juta.10

Keharmonisan hubungan diplomatik Iran-AS ternyata memberikan

dampak yang cukup negatif bagi masyarakat Iran. Iran mengalami westernisasi

yang tidak merata, karena banyak pembangunan pabrik pembotolan modern

seperti Pepsi, Coke, dan Canada Dry yang bermunculan dimana-mana, sementara

di sudut-sudut kota, orang masih minum dari selokan aliran air terbuka yang

berada disisi jalan dan berisi segala macam sampah. Bandara Teheran merupakan

salah satu yang terbaik di Timur Tengah, namun belum ada sistem transportasi

umum seperti rel kerata api dan jalan raya yang memadai. Hotel Hilton yang

dibangun mewah, sementara ratusan orang tidur di jalanan.11

Propaganda semacam ini bukan hanya mengusik tatanan sosial di Iran

melainkan juga menciptakan asosiasi-asosiasi terhadap kapitalisme global. Meski

kedatangan AS ke Iran dengan tujuan meredam penyebaran komunisme yang

10 Ali M.Ansari, 2008, Op.Cit., hal. 28.
11 Ibid., hal. 60.



membuat kaum muslim Iran khawatir, pengaruh pun AS tidak kalah menakutkan

bukan hanya bagi kaum muslim yang taat melainkan juga bagi sebagian besar

kaum miskin dan kaum sosialis serta komunis Iran. Pengaruh AS juga membawa

dampak yang tidak diinginkan terhadap masyarakat Iran secara tidak kelihatan,

contohnya dengan masuknya film AS, terutama film yang berkenaan dengan

kejahatan terorganisasi, membawa dampak buruk.

Dalam kondisi sosial yang tidak stabil ini, satu-satunya pihak yang dapat

merangkul dan mengayomi masyarakat adalah ulama. Masjid dan madrasah

menjadi pusat pengembangan spiritual dan moral masyarakat. Di samping itu,

masjid ketika itu juga berfungsi sebagai tempat diskusi masyarakat dengan ulama

mengenai kondisi sosial dan pemerintah. Akhirnya, masjid dijadikan sebagai pusat

pembangunan kekuatan untuk menurunkan penguasa represif Shah Pahlevi.

Ulama yang sejak 1920 konsisten dan tegas melawan perintah ketika itu adalah

Ayatollah Khumeini.12

Ayatollah Khumeini, seorang nasionalis Iran yang dikenal keras dan

progresif. Dia juga seorang ulama besar dan ternama. Ayatollah Khumeini

seorang pemimpin politik di hirarki syiah Iran yang menggantikan Ayatollah

Borujerdi yang wafat pada 1961.13

12 Khomeini, Agama dan Dunia Kontemporer, diakses dari
http://dunia.vivanews.com/news/read/29476-khomeini__agama_dan_dunia_kontemporer, 31
Desember 2011, 02:17 WIB.
13 Majalah Angakasa, Icons of the World (Kisah Kepemimpinan 16 Ikon Dunia), Edisi Koleksi No.
XL 2007, hal. 55, dan Ayatollah Borujerdi Wafat,
http://www2.irib.ir/worldservice/melayuRadio/kal_sejarah/masehi/maret/30maret.htm, 11 Januari
2011, 20:35 WIB.



Penampilan Ayatollah Khumeini yang bersahaja, ceramah-ceramahnya

yang progresif, dan gaya hidupnya yang sederhana serta dekat dengan masyarakat

membuat dirinya menjadi ulama yang paling disegani dan ditaati rakyat Iran.

Konsistensinya dalam menentang penguasa yang korup, represif dan sekuler

memberikan pengaruh besar bagi bangkitnya jiwa perlawanan rakyat dari berbagai

elemen. Maka sejak Juni 1978 rakyat dari kalangan bazaar, akademisi dan

mahasiswa mulai berani protes di universitas atau acara-acara seminar.14

Kekecewaan, kemarahan, dan protes rakyat atas penguasa monarki

semakin terakumulasi dan memuncak pada Desember 1978. Dua juta lebih rakyat

Iran turun ke jalan memprotes Shah dan menuntutnya untuk mengundurkan diri.

Demonstrasi ini berakhir, Shah Reza melarikan diri ke luar negeri pada 16 Januari

1979, dan kembalinya Sang Imam 1 Februari 1979, Ayatollah Khumeini, setelah

diasingkan ke luar negeri selama 15 tahun oleh Shah. Ayatollah Khumeini, pada

1964 Khumeini diasingkan ke Turki dan kemudian dia pindah ke Irak. Akhirnya

pada tahun 1978 dia diijinkan menetap di Paris.15

Monarki pun runtuh, dan Tanggal 11 Februari 1979 sebagai

pengambilalihan kekuasaan oleh Ayatollah Khumeini, sekaligus dinyatakan pula

sebagai 'Hari Revolusi Islam'. Pada hari itu juga pemerintahan di bawah Shahpur

Bakhtiar sebagai pemerintahan terakhir yang diangkat oleh Shah Reza Pahlevi,

mengundurkan diri, dan militer menyatakan akan bersikap netral menghadapi

14 Geneive Abdo, 2001, Iran’s Generation of Outsiders, hal. 165.
15 Pemimpin Revolusi Iran, Ayatollah Ruhollah Khumeini Sekembalinya ke Teheran 1 Februari
1979, diakses dari http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4017109,00.html, 10 Februari
2009, 20:13 WIB.



sengketa dengan rezim lama, tanggal 12 April, saat Khumeini memproklamirkan

transformasi baru Iran sebagai 'Republik Islam Iran'.16

Hampir bersamaan dengan kembalinya Khumeini, para aktivis

revolusioner mencoba menyalurkan ketidaksukaan mereka terhadap asing di Iran

terutama pada AS. Dengan menduduki kedutaan besar AS yang pertama kalinya

diduduki pada hari 14 Februari 1979. Menyandera 52 diplomat, 70 staf diplomatik

dan 20 marinir AS selama 444 hari, membuat pemerintahan AS marah. Ditambah

lagi serangan tersebut, disiarkan dan dipublikasikan di TV secara luas, menangkap

suasana hati publik. Sehingga membuat AS merasa terpojok dan menjadi target

kemarahan rakyat. Presiden Carter pada masa itu secara resmi langsung

memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, serta membekukan berbagai aset

Iran di AS, dan menerapkan sanksi ekonomi.17 Kondisi seperti ini merupakan

sebuah momentum perubahan hubungan diplomatik Iran-AS.

Jika kita menilik lebih jauh kedepan dari peristiwa diatas, pada masa

pemerintahan Ahmadinejad yang pro terhadap pengembangan nuklir Iran. Iran

berusaha keras melobi negara-negara barat dalam melegalkan usahanya tersebut.

Kita tahu pengembangan nuklir Iran dianggap oleh barat sebagai tindakan illegal

yang dapat mengancam kestabilan dunia khususnya Timur Tengah. Iran yang

memiliki predikat sebagai negara berkarakter keras dan sikap tidak mau diatur

oleh dominasi barat terutama AS, bukan berarti Iran adalah negara yang

16 “Awal Mula Revolusi Iran”, diakses dari http://www.dw-world.de/dw/0,,11575,0.html, 21
Oktober 2009, 19:50 WIB.
17 Lihat Ali M.Ansari, 2008, Op.Cit.,  hal. 109.



antikompromi. Dalam berbagai kesempatan Iran selalu menekankan pentingnya

menggunakan jalan dialog guna mencari penyelesaian atas ketegangan Iran-AS.18

Dalam penelitian ini berupaya memahami dan menjelaskan perubahan

hubungan diplomatik, untuk menunjukkan bagaimana perubahan hubungan

diplomatik Iran – AS pasca revolusi Islam Iran. Penelitian ini dimulai dengan

menempatkan hubungan diplomatik Iran – AS dalam konteks kemunduran Negara

kerajaan Iran dan kebangkitan nasionalisme. Namun pada 1953, peristiwa pertama

dari berbagai urutan kejadian memulai transformasi hubungan itu dari sikap

paling saling percaya hingga saling curiga.

Dalam massa 30 tahunan sejak revolusi Islam Iran, Iran mencoba

memperlunak citra revolusionernya yang kurang memiliki rasa hormat terhadap

hukum internasional atau tatanan internasional serta sangat ingin mengekspor

kebebasan ke seluruh dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perubahan hubungan diplomatik Iran - Amerika Serikat pasca

Revolusi Iran 1979 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengetahui dan memahami terjadinya Revolusi Islam Iran pada 1979.

18 Mirza Maulana Ar-Rusydi, 2007, Mahmoud Ahmadinejad; Singa Persia VS Amerika Serikat,
Jogjakarta: GARASI, hal. 55.



1.3.2 Mengetahui dan mampu memahami dan menjelaskan Perubahan

Hubungan Diplomatik Iran - Amerika Serikat pasca Revolusi Iran

1979.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan dapat menambah

wawasan pembaca, baik mahasiswa maupun umum, dengan temuan-temuan yang

ada penelitian ini sehingga  dapat menjadi interpretasi tersendiri serta dapat

dilanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian lain yang sejenis.

1.5 Kajian Pustaka/Penelitian terdahulu

Dari hasil penelitian Cecep Zakarias Elbilad19 tahun 2011 yang berjudul

Rivalitas Antara Iran dan Arab Saudi dalam Prespektif Konstrutivisme Alexander

Wendt yang bertujuan mengetahui dan mampu mendeskripsikan rivalitas antara

Iran dan Arab Saudi muncul karena setelah lahir sebagai negara teokrasi, Iran

memberikan ‘sinyal pertama’ yang tidak bersahabat kepada Arab Saudi, menurut

Cecep, dia menganggapnya sebagai First Encounter Iran sebagai individu baru,

atau ‘sinyal baru’ yang tidak bersahabat, jika menganggap sebagai practice Iran

19 Cecep Zakarias Elbilad, 2011, Rivalitas Antara Iran dan Arab Saudi dalam Prespektif
Konstrutivisme Alexander Wendt, Skripsi, Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah
Malang.



setelah melakukan the breakdown of consensus about identity commitments.

Republik (Islam) adalah type identity baru Iran menggantikan identitas lama

sebagai kedinastian/monarki di bawah Dinasti Pahlevi. Sementara itu, informasi

yang dimiliki Arab Saudi tentang Iran dengan profil barunya ini hanya dua:

pertama, tensi hubungan Republik Islam itu dengan Irak yang bermuara pada

Perang Iran-Irak; kedua, pertikaian ideologis-historis Sunni-Syiah yang mana

Arab Saudi adalah rezim Sunni yang anti-Syiah dan Iran adalah rezim Syiah. Dua

informasi ini menjadi landasan bagi Arab Saudi untuk mendefinisikan Republik

Islam Iran dan memberikan respon atas sapaan tidak bersahabatnya itu.

Berlangsungnya proses intersubjektif ini kemudian melahirkan pola rivalitas di

antara kedua negara bertetangga itu hingga saat ini.

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan Winda20 tahun 2009  yang

berjudul Pengaruh ancaman militer Amerika Serikat di wilayah perbatasan Iran

terhadap pengembangan teknologi nuklir era Mahmoud Ahmadinejad tahun 2005

-2009 yang bertujuan mengetahui dan mampu mendeskripsikan ancaman militer

AS di wilayah perbatasan Iran serta karakter revisionis dan strategi deterens Iran

di tahun 2005 -2009. Dengan tehnik analisa data kualitatif yang melibatkan

hubungan kausalitas yang dilakukan melalui analisa non statistik dimana data

tabel, grafik angka yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan kedalam serangan AS

ke Iran dalam Doktrin Bush tahun 2002, pembangunan basis militer AS di

wilayah perbatasan Iran dan operasi militer AS di wilayah perbatasan Iran tahun

20 Winda, 2009, Pengaruh Ancaman Militer Amerika Serikat di Wilayah Perbatasan Iran Terhadap
Pengembangan Teknologi Nuklir Era Mahmoud Ahmadinejad Tahun 2005 -2009, Skripsi,
Hubungan Internasional, Universitas Muhammdiyah Malang.



2005 – 2009. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ancaman militer Amerika

Serikat di wilayah perbatasan Iran terhadap pengembangan teknologi nuklir era

Mahmoud Ahmadinejad tahun 2005-2009 telah memicu karakter revisionis Iran

untuk melakukan  strategi deterens dalam pengembangan teknologi nuklirnya.

Ada beberapa persamaan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan

penelitian ini, yaitu usaha eksistensi Iran sebagai Negara yang berdaulat. Namun

penelitian ini berusaha untuk menjelaskan masalah Iran dari sudut pandang yang

sedikit berbeda, yaitu dari hubungan diplomatik khususnya dengan Amerika

Serikat. Penelitian ini berupaya memahami dan menjelaskan perubahan hubungan

diplomatik, untuk menunjukkan bagaimana perubahan hubungan diplomatik Iran

– Amerika Serikat pasca revolusi Islam Iran. Penelitian ini dimulai dengan

menempatkan hubungan diplomatik Iran – Amerika Serikat dalam konteks

kemunduran Negara kerajaan Iran pada abad 19 dan kebangkitan nasionalisme.

Namun pada 1953, peristiwa pertama dari berbagai urutan kejadian memulai

transformasi hubungan itu dari sikap paling saling percaya hingga saling curiga.

1.6 Landasan Konsep

1.6.1 Kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri mempunyai 3 (tiga) konsep untuk menjelaskan

hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya21, yaitu:

21 DR.Anak Agung Banyu Perwita, DR. Yanyan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Hubungan
Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 53-55.



1. Kebijakan luar negeri sebagai sebagai sekumpulan orientasi (as a

cluster of orientation). Sekumpulan orientasi merupakan pedoman

bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi - kondisi

eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan

berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap,

presepsi dan nilai – nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah,

dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik

internasional.

2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana

untuk bertindak (as a set of commitments to and plan for action).

Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen

kongkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk

membina dan memperatahankan situasi lingkungan eksternal yang

konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan

ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk

mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab

peluang dan tantangan luar negeri.

Politik luar negeri pada fase ini lebih mudah diamati daripada

orientasi umum karena biasanya diartikulasikan dalam pernyataan-

pernyataan formal dalam konfersi pers atau dalam komunitas

diplomatik.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form

of behaviour). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam



tingkat lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang

diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan

kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah-langkah

tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta

dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih

spesifik.

Pada prinsipnya kajian kebijakan luar negeri dalam penelitian ini

dititik beratkan pada upaya Iran menjaga kepentingan nasionalnya. Ditambah

lagi dengan karakter revisionis22 yang melekat pada golongan konservatif di

era Ayatollah Khumeini. Kritik terbuka yang pernah dilakukan oleh

Khumeini, Shah Reza membuangnya pada 1964 ke Turki sebelum akhirnya

pindah ke Najaf Irak dan mendirikan sekolahnya dan mempertahankan

komunikasi erat dengan pihak oposisi Iran.23

Peristiwa ini tergolong pada penerapan kebijakan luar negeri sebagai

bentuk perilaku atau aksi (as a form of behaviour). Dilihat dari kepemimpinan

Shah Reza yang lebih pro barat. Pihak barat pun merasa tidak nyaman dengan

kehadiran Ayatollah Khumeni yang semakin vokal24 terhadap kapitalisme

yang diterapkan oleh barat dan kebijakan-kebijakan Shah yang dinilai

melanggar syariat Islam. Disisi lain Shah juga sangat membutuhkan bantuan

22 Revisionis revolusioner, jenis revisionis tersebut berarti bahwa negara melakukan perjuangan
kekuasaan didalam sistem dengan melawan kekuatan dominan yang ada dalam sistem tersebut.
Karakteristik negara revisionis revolusioner dihasilkan dari hubungan antar negara yang
didominasi oleh ketakutan, ketidakpercayaan, kebencian dan perbedaan yang terdapat diantara
Negara, dalam skripsi Winda, Op.Cit., hal. 13.
23 Ali M.Ansari, 2008, Op.Cit., hal. 70 dan 96.
24 Bisa diartikan semakin keras atau lantang menyuarakan (protes) terhadap sesuatu hal. Berani
bersuara aktif mengemukakan pendapat secara kritis, dirujuk dari Tim Prima Pena, 2006, Kamus
Ilmiah Populer; Edisi Lengkap, Surabaya: Gitamedia Press, hal. 501.



dari barat baik itu ekonomi dan militer, karena untuk mempertahankan

kekuasaannya di Iran dari ancaman dalam maupun luar negeri, mengingat

wilayah Iran yang strategis25.

1.6.2 Sistem Politik Wilayat Al-faqih

Model pemerintahan baru dibentuk pada Republik Islam Iran, yang

menggantikan model pemerintahan sebelumnya. Dengan kata lain, berdirinya

Republik Islam Iran pada April 1979 adalah sebuah transformasi baru

pemerintahan Iran. Informasi awal yang dimiliki tentang republik baru itu

adalah, bahwa dengan menjadikan wilayat al-faqih sebagai ideologi politik

dan sistem ketatanegaraan, Iran menjadi representasi dari kebangkitan Syiah di

kawasan Teluk. Syiah adalah gerakan, paham politik dan sekaligus aliran

teologi dalam Islam yang merupakan pertentangan dari Sunni.26

Pada dasarnya, wilayat al-faqih adalah gagasan tentang sebuah sistem

pemerintahan yang dipimpin oleh seorang faqih (ulama/ahli hukum Islam).27

Sistem ini merupakan penjabaran dari prinsip dasar agama Islam yang

25 Iran secara geografis terletak diantara teluk Persia dan laut kaspia, yang mana wilayah tersebut
sering dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan dunia, belum lagi cadangan migas yang berlimpah
yang dimiliki oleh Iran, Iran sebagai penghasil minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, Ali
M.Ansari, 2008, Op.Cit., hal. 11, dan Selayang Pandang Republik Islam Iran, diakses dari
http://www.scribd.com/doc/45877114/Keterangan-Dasar-Republik-Islam-Iran-2008, 31
Desember 2011, 02:22 WIB.

26 Philip Mattar, 2004, Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, New York:
Thomson Gale, hal.2052-2055, dalam skripsi Cecep Zakarias Elbilad, 2011, Rivalitas Antara Iran
dan Arab Saudi dalam Prespektif Konstrutivisme Alexander Wendt, Skripsi, Hubungan
Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.
27 John H. Lorentz, 2007, Historical Dictionary of Iran (2nd Eds.) Lanham: The Scarecrow Press,
Inc, hal.349, dalam skripsi Cecep Zakarias Elbilad, 2011, Rivalitas Antara Iran dan Arab Saudi
dalam Prespektif Konstrutivisme Alexander Wendt, Skripsi, Hubungan Internasional, Universitas
Muhammadiyah Malang, hal. 46.



memang tidak mengenal pemisahan antara persoalan sosial termasuk politik

dan agama. Gagasan tersebut merupakan pengembangan Khumeini sendiri

atas ajaran-ajaran teologis Syiah Dua Belas Imam.

Dalam teologinya, para penganut Syiah Dua Belas Imam meyakini

bahwa setelah Nabi Muhammad wafat pada 632, kepemimpinan masyarakat

Islam dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya yang bergelar Imam. Abu al-

Qasim Muhammad ibn al-Hasan, Imam ke-12, adalah imam yang terakhir,

karena menghilang sejak usianya masih kecil. Imam ke-12 ini diyakini akan

kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan.28 Selama masa

kegaibannya, kepemimpinan dalam hal pengajaran dan hukum agama

dipegang oleh para fuqaha (jamak dari kata faqih). Di antara para fuqaha itu,

terdapat hirarki sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Level

tertinggi dalam hirarki tersebut adalah maraja-e taqlid, yaitu orang-orang

yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni sehingga cukup otoritatif untuk

mengeluarkan fatwa-fatwa termasuk fatwa tentang kesesuaian setiap kebijakan

pemerintah dengan ajaran Islam.29

Sementara dalam bidang politik, Syiah Dua Belas Imam mengajarkan

bahwa di samping urusan keagamaan, urusan pemerintahan juga merupakan

wewenang imam. Akan tetapi, selama Imam ke-12 belum kembali dari

persembunyiannya, wewenang tersebut diserahkan kepada pihak otoritas yang

28 M. Quraish Shihab, 2007, Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas
Konsep Ajaran dan Pemikiran, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, hal.127-128.

29 Riza Sihbudi, 2007, Menyandera Timur Tengah, Jakarta: PT Mizan Publika, hal. 67.



ada.30 Ini artinya bahwa varian Syiah ini tidak membenarkan penggulingan

pemerintahan secara paksa seperti revolusi dan kudeta.

Dalam pandangan Khumeini beberapa bagian dari doktrin-doktrin

tersebut tidak lagi relevan dengan konteks zaman kontemporer. Oleh karena

itu, tokoh yang telah masuk dalam tingkatan maraja-e taqlid ini menawarkan

interpreatasi baru. Khumeini menyatakan bahwa Islam sejak zaman Nabi

hingga Imam Ali (Imam pertama) tidak mengenal pemisahan antara negara

dan agama.31 Sebagaimana rasul, tugas kepemimpinan para imam tidak hanya

menyangkut urusan syari’at (hukum-hukum dan norma-norma Islam) tetapi

juga urusan politik. Di luar ajaran-ajaran yang bersifat ritualistik seperti shalat

dan puasa, Islam juga memiliki konsep-konsep kesejahteraan dan keadilan

sosial yang hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan, seperti zakat, hudud

(hukuman berupa potong tangan), qishas (hukuman setimpal dengan bentuk

kejahatan yang dilakukan), peperangan, pembagian harta rampasan perang,

dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekulerisme seperti yang diberlakukan

dinasti Pahlevi selama kepemimpinan Muhammad Reza Pahlevi bertentangan

dengan prinsip dasar ini.

Khumeini berpendapat bahwa selama Imam ke-12 belum kembali,

wewenang kepemimpinan politiknya dilaksanakan oleh para qufaha,32 bukan

30 Shihab, Op.Cit., hal.228.

31 Ibid., hal.226.

32 Michael M. J. Fischer, 2003, Iran from Religious Dispute to Revolution, Madison: The
University of Wisconsin Press, hal.152, dalam skripsi Cecep Zakarias Elbilad, 2011, Rivalitas



orang biasa yang dipilih rakyat seperti presiden dan perdana menteri, atau

yang ditunjuk seperti raja. Jika kondisi memungkinkan untuk menjalin

kerjasama dengan pemerintah, maka para qufaha harus melakukannya untuk

memastikan bahwa kinerja pemerintah tidak menyalahi ketentutan-ketentuan

syari’at. Akan tetapi, jika pemerintah menjaga jarak apalagi memusuhi para

fuqaha seperti yang dilakukan Muhammad Reza Shah, maka penggulingan

kekuasaan dan pembentukan yang baru yang lebih baik menjadi opsi yang

tidak dapat ditawar.33 Maka apabila salah seorang dari para fuqaha itu telah

berhasil membentuk sebuah pemerintahan, para fuqaha yang lain harus

mengikutinya (membantunya).

Menurut Khumeini, Islam pada dasarnya tidak menghendaki

absolutisme. Setiap pemimpin harus tunduk kepada supremasi syariat, dan

hanya para qufaha yang berwenang dan paling baik memahami dan

menafsirkan sumber-sumber syariat, al-Quran dan Sunah.34 Atas dasar

tersebut, mereka menjadi orang-orang yang paling berhak menjalankan tugas

kepemimpinan, sebagaimana hak kepemimpinan mereka dalam persoalan

hukum, peribadatan dan teologi.

Antara Iran dan Arab Saudi dalam Prespektif Konstrutivisme Alexander Wendt, Skripsi,
Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 48.
33 Shihab, Op.cit., hal.226-227.
34 Fischer. Op.cit, hal.153, Sunah adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang
dalam Islam dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran. Perkataan-perkataan dan
perbuatan-perbuatan Nabi ini direkam oleh para sahabatnya melalui ingatan mereka. Beberapa
abad kemudian, para sarjana Muslim mulai melakukan studi untuk mengumpulkan rekaman-
rekaman perkataan dan perbuatan Nabi itu dan diabadikan dalam karya-karya tulis mereka
sehingga bisa terpelihara hingga hari ini. Frank E. Vogel, (2000), Islamic Law and Legal System:
Studies of Saudi Arabia, Leiden: Koninklyke Brill NV, hal.4.



Diskursus tentang supremasi politik seorang faqih ini memperoleh

sambutan hangat dari publik Iran. Khumeini dengan gagasan reformis dan

kegigihannya itu berhasil menjadi simbol sekaligus pemimpin perlawanan

terhadap monarki Pahlevi. Setelah revolusi usai, diskursus tentang kedaulatan

Tuhan di tangan faqih itu kemudian dilembagakan ke dalam konstitusi baru

Iran.

1.6.3 Konsep Diplomasi

Konsep ini merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk

menjelaskan upaya-upaya suatu negara dalam menjalin hubungan atau kerjasama

dengan negara lain. Menurut Jusuf Badri diplomasi dapat diartikan sebagai

seni/ketrampilan untuk mengelola hubungan luar negeri antar negara yang

dilakukan oleh para duta-duta besar dibawah arahan menteri luar negeri masing-

masing negara. 35 Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan

perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara

melalui negosiasi yang sukses.36

R.W. Sterling dalam buku Macropolitics, menjelaskan bahwa diplomasi

adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan

cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain.

Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan,

35 Jusuf Badri, Kiat Diplomasi, Mekanisme dan pelaksanaannya, Pustaka Sinar Harapan 1993, hal
15-17
36 S.L. Roy. 1991. DIPLOMASI. Jakarta: CV. Rajawali, hal. 17



diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara

untuk mencapai tujuan-tujuannya.37

Menurut Morgenthau, ada 3 sarana diplomasi yang amat menentukan:

bujukan (persuasion), kerjasama (compromise) dan ancaman kekerasan (threat

of  force). Untuk mencapai tujuan diplomatiknya, suatu negara menerapkan satu

atau kombinasi beberapa prinsip utama diplomasi yaitu sama (perdamaian  atau

negosiasi), dana (memberi  hadiah  atau  konsesi), danda (menciptakan

perselisihan) dan bedha (mengancam atau menggunakan kekuatan nyata).38

Tujuan dari diplomasi adalah mengurangi atau menyelesaikan konflik

melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian serta mempererat jalinan

hubungan antar aktor internasional, mengurangi ketegangan, kemarahan,

ketakutan, dan salah presepsi, menambah pengalaman dalam berinteraksi,

mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar

permasalahan, perasaan, kebutuhan, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan

diplomasi tanpa prasangka, dan terakhir adalah memberikan landasan bagi

terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang

kebijakan pemerintah.

1.6.3.1 Diplomasi Pertahanan

Diplomasi Pertahanan mencakup pertama, upaya untuk membantu

membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan untuk

mengembangkan apa yang disebut CBM (Confidence Building Measures).

37 Ibid., hal. 5.
38 Ibid., hal. 16



Kedua, Diplomasi Pertahanan juga ditujukan untuk membantu mengembangkan

politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang

pertahanan. Ketiga, Diplomasi Pertahanan juga digunakan untuk memberikan

sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia seperti misi-misi perdamaian

dunia. Diplomasi Pertahanan juga bisa membentuk persepsi besama tentang suatu

masalah dan mind-set militer negara lain.

Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster diplomasi pertahanan

secara tradisional  merupakan penggunaan kekuatan persenjataan dan

infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan

keamanan dan luar negeri. Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan biasanya

dilakukan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer, yang

merupakan bagian dari real-politik internasional dan perimbangan kekuatan

untuk membuhi kepentingan nasional. Suatu negara terlibat dalam kerjasama

pertahanan, dan menyediakan bantuan kepada negara lain dengan tujuan untuk

mengimbangi atau menggentarkan musuh, mengelola perluasan pengaruh, dan

mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau

memposisikan kepentingan komersial.39

Dengan kata lain diplomasi pertahanan dilakukan, antara lain, untuk

mencari perimbangan antara kebutuhan, untuk menciptakan stabilitas keamanan

regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan.

39 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (New York:
Alfred Knopf, 1948), hal. 6.



Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-

upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral.

Menurut Idil Syawfi keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu

negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan dan

pembangunan dan salah satu karakter utama dari diplomasi pertahanan adalah

Defense diplomacy for confidence building measures.40 Defense diplomacy for

confidence building measures dilakukan untuk membangun hubungan baik

dengan negara-negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan

ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling

terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas

militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak

dianggap ancaman bagi negara lain. Hal ini dilakukan karena dengan

meningkatnya hubungan yang lebih baik dapat menurunkan kemungkinan

terjadinya perang. Penguatan diplomasi pertahanan dalam karakter ini dilakukan

dalam berbagai cara, diantaranya :

 Kerjasama militer dilakukan dalam hal peranan politik, yang

merupakan simbol dari keinginan untuk menciptakan kerjasama yang

lebih luas, membangun rasa percaya, dan komitmen untuk bekerjasama

untuk menghilangkan berbagai perbedaan.

 Diplomasi pertahanan dapat dijadikan sebagai cara untuk membangun

persepsi kepentingan bersama.

40 Idil  Syawfi, Aktifitas  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dalam  Pemenuhan  Tujuan-Tujuan
Pertahanan Indonesia (2003-2008) (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009) dikutip dari Multazam
Arifin, Diplomasi Pertahanan, 2010, Skripsi FISIP Universitas Indonesia, hal. 19.



 Kerjasama pertahanan digunakan untuk merubah mind-sets militer dari

negara mitra.

 Kerjasama militer dapat digunakan untuk mendukung perbaikan

pertahanan dari negara mitra.

 Diplomasi pertahanan dapat mendorong kerjasama dalam bidang

lainnya.

Pengembangan hubungan diplomasi yang baik dalam hal confidence

building measures akan menumbuhkan kondisi moral yang saling mempercayai

antar pihak. Secara praktis, diplomasi pertahanan dalam tatanan confidence

building measures dilakukan dalam hal :41

1.  Kunjungan kenegaraan

2.  Dialog dan konsultasi

3.  Saling tukar informasi strategis

4.  Pembatasan kapabilitas pertahanan

5.  Deklarasi kerjasama strategis

6.  Pertukaran perwira

7.  Pendidikan militer

8.  Kesepakatan hubungan baik

9.  Latihan militer bersama

41 Ibid., hal. 20.



1.6.3.2 Diplomasi Rahasia (Secret Diplomacy)

Diplomasi rahasia atau secret diplomacy adalah diplomasi yang

dilakukan oleh pemerintah secara tersembunyi (tanpa pelibatan media atau jalur

publik lainnya) untuk mencapai kepentingan nasional yang sifatnya penting dan

rahasia. Dalam diplomasi ini, actor, cara,proses, (dan kadang-kadang) hingga

hasilnya dirahasiakan dari publik.42

1.6.3.3 Diplomasi Melalui Media Massa (Megaphone Diplomacy)

Megaphone diplomacy atau diplomasi melalui media massa merupakan

jenis diplomasi atau negosiasi antara negara-negara atau pihak-pihak tertentu

yang dilakukan dengan cara menggelar siaran pers, pengumuman di media

massa, maupun pidato-pidato resmi yang bertujuan untuk memaksa pihak lawan

untuk segera melakukan apa yang diinginkan atau bagaimana agar pihak lain

tersebut mengadopsi posisi yang diinginkan.43

Dalam hal ini untuk melawan tekanan negara-negara yang menentang

proyek pengayaan uranium Iran, maka pemerintahan Iran yang dipimpin

Ahmadinejad begitu sering melakukan press release dan pidato-pidato

kenegaraan yang berisi penekanan bahwa proyek nuklir Iran murni untuk tujuan

damai dan balik menyerang negara-negara pemilik nuklir seperti AS, Perancis

dan Israel sebagai negara yang tidak adil dan hanya takut disaingi. Pernyataan-

pernyataan pemerintah Iran ini berhasil menciptakan opini dunia internasional

42 Variasi Teknik Diplomasi, diakses dari http://www.portal-hi.net/index.php/polinter, 5 Juni 2012,
17:35 WIB.
43 Ibid.,



terhadap isu nuklir Iran, sampai terjadinya perang opini Iran dan negara-negara

penentangnya terus mengemuka diberbagai media.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis

data-data yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu,

dokumen-dokumen serta sarana lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran komprehensif mengenai

Hubungan Diplomatik Iran-Amerika Serikat pasca Revolusi 1979 merunut

pada hubungan diplomatik Iran-Amerika Serikat yang pernah ada pada masa

sebelum terjadinya Revolusi 1979 sampai pada Revolusi 1979, dan pasca

Revolusi 1979  pada pemerintahan Iran mulai dari Ali Khamenei 1981 sampai

pada Ahmadinejad 2009.

1.7.2 Tehnik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder maka

pengumpulannya dilakukan melalui studi kepustakaan, baik dari buku, jurnal,

dokumen resmi maupun internet. Pencarian dan pengumpulan data dilakukan



sebanyak-banyaknya dari beberapa sumber, kemudian diolah, dikelompokkan

dalam pembahasan sebagaimana sistematika penulisan.

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti akan memberikan ruang lingkup dari pembahasan ataupun

penjelasan dari permasalahan yang diangkat yaitu Perubahan Hubungan

Diplomatik Iran-Amerika Serikat Pasca Revolusi 1979. Maka dalam hal ini

peneliti membagi ruang lingkupnya dalam 2 bahasan yakni;

1.7.3.1 Batasan Materi

Batasan materi menunjukan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan

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

ini adalah peneliti akan mengulas mengenai perubahan hubungan diplomatik

Iran – Amerika Serikat pasca revolusi Islam Iran. Penelitian ini dimulai

dengan menempatkan hubungan diplomatik Iran – Amerika Serikat dalam

konteks kemunduran negara kerajaan Iran pada abad 19 sampai kebangkitan

nasionalisme. Kemudian membahas pola perubahan hubungan diplomatik

Iran-AS pasca revolusi 1979 dengan memakai konsep yang udah ditentukan

oleh peneliti, dimulai dari masa pemerintahan Shah Reza Phalevi, Ali

Khameni, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Mohammad Khatami, dan

Ahmadinejad.

1.7.3.2 Batasan Waktu



Berdasarkan pemaparan dan data yang ada, adapun batasan waktunya

dari masa Shah Reza sampai dengan masa pemerintahan Ahmadinejad

periode pertama(2005-2009).

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab. Secara sedehana

format kajian atau sistematika penulisan dalam penelitian ini digambarkan

sebagai berikut :

Outline Penulisan

Bab Judul Pembahasan

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Kajian Pustaka / Penelitian terdahulu

1.6 Landasan Konsep

1.6.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri



1.6.2 Konsep Sistem Politik Wilayat Al-faqih

1.6.3 Konsep Diplomasi

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

1.7.2 Tehnik Pengumpulan Data

1.7.3 Ruang lingkup Penelitian

1.7.3.1 Batasan Materi

1.7.3.2 Batasan Waktu

1.8 Sistematika Penulisan

II
Hubungan

Diplomatik Iran-

Amerika Serikat Pra

Revolusi Islam Iran

1979

2.1 Awal Hubungan Diplomatik Iran-Amerika

Serikat

2.1.1 Keterlibatan Aktif Amerika Serikat di

Iran

2.2 Revolusi Islam Iran

2.2.1 Kasus Penyanderaan Kedubes AS

Pertanda Krisisnya Hubungan

Diplomatik Iran – Amerika Serikat



2.2.2 Kepentingan Amerika Serikat dan Iran

III Perubahan Hubungan

Diplomatik Iran-

Amerika Serikat

Pasca Revolusi Islam

Iran

1.7 Momentum Pada Masa Ali Khameni

1.8 Momentum Pada Masa Ali Akbar Hashemi

Rafsanjani

1.9 Momentum Pada Masa Mohammad Khatami
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