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BAB II 

Kebijakan Rusia Dalam Ekspor Senjata Ke Iran 

 

2.1 Embargo Senjata Terhadap Iran 

Iran merupakan salah satu negara yang telah melakukan program 

pengembangan nuklir dan Iran baru meratifikasi hal tersebut pada tahun 1970-an 

dikarenakan Iran di tahun 1968 menjadi anggota dari NPT.  Adanya Revolusi Islam 

di negara Iran pada tahun 1979 sempat membuat berhenti jalan pengembangan 

nuklir di negara Iran, dan program pengembangan teknologi nuklir kembali 

dilanjutkan lagi pada tahun 1982.21 

Sejak tahun 1985,  lembaga National Intelligence Council yang dimiliki 

negara Amerika Serikat melaporkan bahwa adanya potensi pemalsuan data 

pengayaan Uranium di dalam kemablinya pengaktifan program pengembangan 

nuklir yang dilakukan oleh negara Iran kepada IAEA.22 Hal ini disebabkan oleh 

proliferasi yang tidak sesuai dan diketahui dapat ditujukan ke dalam pembuatan 

senjata nuklir. IAEA kemudian mulai melakukan inspeksi dalam rangka melakukan 

pengaturan ulang dan mencari bukti terhadap adanya potensi Iran dalam 

pengembangan senjata nuklir sendiri. Ternyata, sejak inspeksi dilakukan mulai 

awal, tidak ditemukan tanda-tanda adanya bukti bahwa Iran sedang melakukan 

pengembangan senjata nuklir sendiri.23 

                                                           
21 Sahimi, M. (2003). Iran’s Nuclear Program. Part I: It’s History. Payvand Iran News. Diperoleh 

dari: http://www.payvand .com/news/03/oct/1015.htmlDiakses pada tanggal 19 Junli 2017. 
22 Diakses dari https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL34544.pdf pada tanggal 15 November 2017 
23 Ibid 

https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL34544.pdf
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Namun, program yang berkaitan dengan  pengembangan senjata nuklir di 

negara Iran kembali bermasalah ketika  sebuah kelompok oposisi Iran muncul ke 

permukaan, National Council of Resistance on Iran (NCRI) menegaskan jika 

pemerintah Iran telah membangun sebuah  fasilitas untuk pengembangan senjata 

nuklir di Natanz dan Arak yang tidak diberitahukan kepada pihak IAEA di tahun 

2002.24 Dalam inspeksi mendadak yang telah dilakukan oleh IAEA di Natanz dan 

Arak, telah ditemukan kejanggalan, nampak adanya pengayaan uranium secara 

berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur dan pembangunan Heavy Water 

Reactor (HWR) dimana bahan bakar sisa dari reaktor mengandung unsur plutonium 

yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan senjata nuklir.  DaIam 

hal ini IAEA juga telah memperoleh sebuah informasi mengenai program yang di 

kembangkan  berupa nuklir di negara Iran yang terjadi salama ini,Adapun 

diantaranya adalah:  di Negara Iran memiliki dua belas situs yang menjadi tempat 

dalam melakukan riset dan pengembangan senjata reaktor nuklir, delapan buah 

Heavy Water Reactor, enam situs yang digunakan sebagai tempat pengayaan 

Uranium dan terdapat enam situs lain yang masih belum terkuak asal-usulnya.25 

Namun, di antara enam situs yang belum terkuak tersebut, ada satu situs yang dijaga 

ekstra ketat oleh pihak militer negara Iran, yaitu situs Parchin. Lembaga IAEA 

sendiri pada akhirnya tidak dapat melakukan inspeksi mendalam secara mendadak 

                                                           
24 Diakses dari www.reuters.com/article/us-nuclear-iran-exiles-idUSBRE96A06520130711 pada 

15 November 2017 
25 Stratfor.com (2012). Select Known and Suspected Nuclear Sites. Diperoleh dari: 

http://www.stratfor.com/sites/default/files/styles/600_width_full/public/ main/images/Iran_920.jpg 

Diakses pada tanggal 21 Juli 2017. 

http://www.reuters.com/article/us-nuclear-iran-exiles-idUSBRE96A06520130711
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secara mendalam dikarenakan tidak adanya akses penuh dari Pemerintah negara 

Iran terkait hal tersebut . 

Lembaga IAEA  akan memberikan sebuah jalan keluar  kepada Negara  Iran 

untuk bekerja sama terkait  dalam proses pelaksanaan proses inspeksi, terutama 

terkait dalam memberikan  akses atau jalan penuh bagi IAEA untuk masuk ke situs 

Parchin  secara luas dengan pertimbangan berbagi hal bahwa lembaga IAEA tidak 

akan merujuk permasalahan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Adapun pada 

kenyataanya lembaga IAEA tetap tidak diberikan izin untuk melakukan inspeksi 

yang berkaitan dalam  situs Parchin dan Iran juga menyatakan akan berhenti untuk 

mengadopsi IAEA safeguards agreement maupun additional protocols pada masa 

pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.26  

Kegagalan ini semakin memicu ketegangan hubungan Iran-Barat. Meskipun 

Iran bersikeras menyatakan program nuklirnya murni untuk tujuan damai penghasil 

energi bagi kepentingan sipil. AS dan Uni Eropa (UE) memutuskan menjatuhkan 

sanksi ekonomi yang lebih berat kepada Iran untuk memaksa negara tersebut 

kembali ke meja perundingan. Selama lebih dari tiga dekade Iran mengalami 

tekanan ekonomi dan politik yang dilakukan AS dan sekutunya. Tetapi embargo 

dan sanksi yang diterapkan selama ini tidak melemahkan Iran, bahkan menjadikan 

Iran negara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya termasuk di 

bidang nuklir. Republik Islam Iran hingga kini masih menjadi produsen dan 

                                                           
26 Diakses dari www.cnn.com/2012/03/06/world/meast/iran-timeline/index.html pada 15 

November 2017 

http://www.cnn.com/2012/03/06/world/meast/iran-timeline/index.html
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eksportir minyak terbesar kedua di OPEC.Setiap tahunnya Iran memasok 

kebutuhan minyak dunia senilai $130 miliar.27 

Dibalik keinginan besar Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk 

tujuan damai, dan sebagai energy listrik, berbagai kecaman datang dari berbagai 

Negara khusunya Amerika Serikat yang menganggap bahwa Iran telah 

mengembangkan teknoligi nuklir untuk tujuan militer dan mengancam perdamaian 

dunia, atas sikap keras Iran tersebut akhirnya beberapa Negara Barat mengajukan 

Iran ke Dewan Keaamanan PBB, dan Badan Atom Internasional (Internasional 

Atomic Energi Agency, IAEA). Namun perlu digarisbawahi disini bahwa IAEA 

tidaklah memiliki kekuatan sama seperti yang dilakukan oleh Dewan Keamanan 

PBB. 

Amerika Serikat dan sekutunya mulai memberlakukan embargo terhadap 

Iran mulai dari Pemerintahan Bill Clinton selain itu Amreika Serikat juga melarang 

Iran untuk mengembangkan industry minyak Iran. Namun meskipun Amerika 

sudah memberlakukan adanya embargo namun Iran masih melakukan penolakan 

untuk menghentikan program nuklirnya. Dimana Negara Barat menuding bahwa 

Iran membuat persenjataan nuklir dengan program nuklirnya, namun Iran membuat 

penegasan bahwa program nuklirnya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. 

Akan tetapi, serangkaian uji peluru kendali listrik yang dilakukan oleh Pengawal 

Revolusi Iran menarik perhatian internasional. Amerika Serikat, Prancis, dan 

negara-negara lain mengatakan jika dipastikan peluncuran peluru kendali balistik 

                                                           
27 Diakses dari http://www.iran-daily.com/News/197245.html?catid=3&title=Iran--Total-deal-will-

generate-over--130b-revenues pada 15 November 2017 

http://www.iran-daily.com/News/197245.html?catid=3&title=Iran--Total-deal-will-generate-over--130b-revenues
http://www.iran-daily.com/News/197245.html?catid=3&title=Iran--Total-deal-will-generate-over--130b-revenues


33 
 

mempunyai kemampuan nuklir akan menjadi pelanggaran terhadap resolusi Dewan 

Keamanaan PBB. 

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert mengatakan 

peluncuran roket Iran itu melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2231.28 

Resolusi tersebut mendukung kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia, 

meminta Iran untuk tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rudal balistik 

yang mampu mengirimkan senjata nuklir, termasuk peluncuran yang menggunakan 

teknologi tersebut. Secara eksplisit, kegiatan seperti peluncuran roket itu dilarang. 

Israel juga menilai uji coba rudal yang dilakukan oleh Iran adalah 

pelanggaran berat terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, yang merupakan 

penguatan dari kesepakatan nuklir antara Iran dengan enam kekuatan dunia. Dalam 

sebuah surat yang ditujukan untuk DK PBB, Duta Besar Israel untuk PBB Danny 

Danon menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Iran adalah bentuk provokasi, dan 

uji coba rudal ini menunjukan bahwa Iran tidak pernah peduli pada resolusi DK 

PBB.29 

Pada butir 3 dari nota tambahan B disebutkan, “Selama delapan tahun sejak 

hari pertama menerima Rencana Aksi Bersama Komprehensif, atau sejak IAEA 

mengesahkan laporan “Konklusi Terperinci”, terlepas dari mana yang paling cepat 

terjadi; Iran diminta tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan program 

rudal balistik dengan kemampuan mengangkut senjata nuklir, termasuk menembak 

segala bentuk rudal dengan menggunakanteknologi yang berkaitan dengan rudal 

                                                           
28 Diakses dari https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite/u-s-says-iran-rocket-test-breaches-

u-n-resolution-idUSKBN1AC1YY pada 15 November 2017 
29 Diakses dari https://www.huffingtonpost.com/danny-danon-/standing-strong-on-

iran_1_b_11351106.html pada 15 November 2017 

https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite/u-s-says-iran-rocket-test-breaches-u-n-resolution-idUSKBN1AC1YY
https://www.reuters.com/article/us-iran-satellite/u-s-says-iran-rocket-test-breaches-u-n-resolution-idUSKBN1AC1YY
https://www.huffingtonpost.com/danny-danon-/standing-strong-on-iran_1_b_11351106.html
https://www.huffingtonpost.com/danny-danon-/standing-strong-on-iran_1_b_11351106.html
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balistik”.30 Demikian juga butir 4 pembukaan B dijelaskan, “Ekspor dan impor yang 

dirancang berkaitan rudal non-balistik dengan kemampuan mengangkut senjata 

nuklir diperbolehkan berdasarkan daftar jelas yang dikeluarkan oleh traktat kontrol 

teknologi rudal (MTCR/TEM/2014/Annex).31 Penjelasan dalam butir 3 tambahan 

B menunjukkan sebuah sanksi penuh terhadap rudal balistik Iran. Di sisi lain, sanksi 

yang berkaitan dengan rudal non-balistik telah dihapus, tapi pemisahan antara 

balistik dan bukan tidak mudah dilakukan. 

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menyatakan bahwa,S-300 

merupakan persenjataan yang eksklusif dalam pertahanan suatu negara, yang tidak 

dapat digunakan untuk penyerangan terhadap lawan, dan tidak akan 

membahayakan keamanan negara lainnya.32  Oleh karena itu, masalah ini tidak 

termasuk lingkup kewenangan keinginan dari  DK PBB No.2231. Walaupun negara 

Iran tidak diberi batasan yang tertera dalam keinginan DK PBB no.2231,  tapi uji 

coba rudal balistik Iran bahkan tidak bertentangan dengan isi resolusi tersebut. 

Dawan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi pada Iran melalui adanya 

resolusi pada tahun 2006 yang memberikan larangan terhadap Negara-negara 

pengembang industri nuklir untuk tidak mengirim maupun menjual teknologi 

nuklirnya pada Iran, selanjutnya AS pun mendesak DK PBB menerapkan sanksi 

baru yakni DK PBB menerapkan resolusi 1727 sanksi baru melarang Iran 

mengekspor senjata dan menyuruh kepada semua Negara untuk tidak menjual atau 

mentransfer segala macam kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri caliber 

                                                           
30 Diakses dari http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-ballistic.shtml pada 15 November 2017 
31 Ibid  
32 Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150414_as_cemas_iran_rusia pada 

15 November 2017 

http://www.un.org/en/sc/2231/restrictions-ballistic.shtml
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150414_as_cemas_iran_rusia
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besar, pesawat tempur, helicopter tempur, kapal perang, rudal, dan persenjataan 

lainnya. 

Kemudian pada April 2008 PBB benar-benar menjatuhkan sanksi ketiga 

dengan jangkauan lebih luas. Dimana pada resolusi yang ketiga pada intinya 

memperluas sanksi yang dikenakan terhadap Iran setelah resolusi sebelumnya 

dikeluarkan pada 3 Maret 2008 dimana Dewan Keamanan antara lain menambah 

pasukan persenjataan dan hukuman yang dilakukan di bidang perbankan. Serta 

diadakannya kegiatan di luar negeri yang terlalu mendalam seperti kegiatan 

penambangan, untuk tidak menyimpan, menjual, atau mengirimkan tank-tank 

keperluan perang, kendaraan tempur, sistem artileri caliber yang tinggi, pesawat 

tempur, helikopter tempur, kapal perang dan sistem perluru kendali yang ditujukan 

kepada negara Iran. 

Sanksi resolusi dari DK PBB bernomor 1747 juga berisi tentang pembatasan 

yang dilakukan secara sukarela oleh Negara dan lembaga keuangan untuk membuat 

suatu komitmen baru dalam suatu hal yang berkaitan dengan bantuan keuangan, 

dan konsesi bagi negara Iran kecuali untuk keperluan dan kepentingan 

kemanusian.33  Tahun 2010 presiden barrack Obama menandatangani undang-

undang baru untuk melarang perusahaan yang menjual produksi minyaknya kepada 

Iran. Jika mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan garda Revolusi Iran 

dan masih mengembangkan nuklirnya maka akan dipemberlakukan sanksi untuk 

melumpuhkan Iran sehingga tidak mampu lagi dalam membiayai program atomnya. 

                                                           
33AS Berlaku Sanksi Baru Terhadap 

Iran.http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1690/BAB%20IV.pdf?sequence=5&i

sAllowed=y diakses 30 Agustus 2017 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1690/BAB%20IV.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/1690/BAB%20IV.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Resolusi DK PBB Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merupakan keputusan 

terkait dalam pemeliharaan atau pemulihan perdamaian dan keamanan 

internasional yang memiliki sebuah kekuatan dalam mengikat atau mengatut  yang 

pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang 

dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB tersebut. Iran 

adalah salah satu negara yang mendapat resolusi dari Dewan Keamanan PBB (DK 

PBB). 

Secara keseluruhan berkas atau data program nuklir Iran berada dalam 

naungan pengawasan  Dewan Keamanan PBB yang  telah ditetapkan pada tanggal  

8 Maret tahun 2006.34 Adapun Dewan Keamanan PBB sendiri kemudian 

mengeluarkan sebuah  resolusi yang secara tegas  menyatakan larangan terhadap 

seluruh  aktifitas program pengayaan uranium Iran, dan menilainya sebagai sebuah 

ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.35 

Di sisi lain, Kementrian Luar Negeri Iran menyatakan jika program nuklir 

yang dikembangkan Iran dalam sebuah program yang akurat selama delapan tahun 

merupakan salah satu program nyata yang secara bersama menerima sejumlah 

pembatasan yang dilakukan,akan tetapi saat ini berhasil membuktikan secara 

teoritis dan praktis bahwa program riset dan pengembangan nuklirnya bertujuan 

dalam proses perdamaian.Selain itu juga, Iran juga membuktikan kepada publik 

dunia bahwa kemajuan sentrifugal yang digunakan denagan ekonomis dan 

produktif. Berbagai hal  tersebut merupakan capaian signifikan.  Hal tersebut 

                                                           
34 Diakses dari https://www.iaea.org/newscenter/news/report-irans-nuclear-programme-sent-un-

security-council pada 15 November 2017 
35 Diakses dari http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/98065-iran-dan-resolusi-dk-pbb-no-

2231 pada 15 November 2017 

https://www.iaea.org/newscenter/news/report-irans-nuclear-programme-sent-un-security-council
https://www.iaea.org/newscenter/news/report-irans-nuclear-programme-sent-un-security-council
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/98065-iran-dan-resolusi-dk-pbb-no-2231
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/98065-iran-dan-resolusi-dk-pbb-no-2231
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berdasarkan dengan pernyataan kementerian luar negeri Iran, menjadi mimpi bagi 

sebagian negara dunia. 

Upaya diplomatik untuk mencapai solusi komprehensif, berjangka panjang 

dan tepat untuk masalah nuklir Iran yang memuncak dalam  ( Joint Comprehensive 

Plan of Action / JCPOA)pada 14 Juli 2015 oleh China, Prancis, Jerman, Federasi 

Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Perwakilan Tinggi Uni Eropa (E3 / EU + 3) dan 

Republik Islam Iran. Pada tanggal 20 Juli 2015, Dewan Keamanan dengan suara 

bulat mengadopsi resolusi 2231 (2015) yang mendukung JCPOA.36 

Dewan Keamanan menegaskan bahwa kesimpulan JCPOA menandai 

perubahan mendasar dalam pertimbangan isu nuklir Iran, menyatakan 

keinginannya untuk membangun hubungan baru dengan Iran yang diperkuat 

dengan pelaksanaan JCPOA dan untuk memberikan kesimpulan yang memuaskan 

atas pertimbangannya mengenai hal ini.37  Dewan Keamanan juga menegaskan 

bahwa implementasi penuh JCPOA akan berkontribusi untuk membangun 

kepercayaan terhadap sifat damai program nuklir Iran yang bersifat damai secara 

eksklusif dan menekankan bahwa JCPOA kondusif untuk mempromosikan dan 

memfasilitasi pengembangan kontak ekonomi dan perdagangan normal dan 

kerjasama dengan Iran.38 

Resolusi 2231 (2015) mengatur penghentian ketentuan resolusi Dewan 

Keamanan sebelumnya mengenai masalah nuklir Iran dan menetapkan batasan 

khusus yang berlaku untuk semua Negara tanpa kecuali. Negara-negara Anggota 

                                                           
36 Diakses dari https://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-deal-full-text-of-

joint-comprehensive-plan-of-action pada tanggal 15 November 2017 
37 Ibid 
38 Ibid 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/544
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/544
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-deal-full-text-of-joint-comprehensive-plan-of-action
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-deal-full-text-of-joint-comprehensive-plan-of-action
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diwajibkan berdasarkan Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.Resolusi Nomor 2231 

Dewan Keamanan PBB adalah langkah pertama dalam pelaksanaan isi JCPOA dan 

diakhirinya krisis buatan terhadap program nuklir Iran serta pencabutan sanksi 

terhadap negara ini. Namun kelanjutan proses ini tidak mudah sehingga 

inkonsistensi dan pencarian dalih oleh pihak yang berseberangan tidak boleh 

diabaikan. Sebab, dalam resolusi tersebut ada mekanisme yang disebut sebagai 

mekanisme otomatis. 

Isi resolusi DK PBB no. 2231 tersebut adalah sebagai berikut:39 

1. Menegaskan kembali komitmennya terhadap Perjanjian tentang Non-

Proliferasi Senjata Nuklir, kebutuhan semua Negara Pihak terhadap Traktat 

tersebut untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka, dan mengingat 

kembali hak Negara Pihak, sesuai dengan Pasal I dan II dari Traktat tersebut, 

untuk mengembangkan penelitian, produktivitas serta penggunaan sebuah 

perencanaa energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi. 

2. Menekankan pentingnya upaya politik dan diplomatik untuk menemukan 

solusi yang dinegosiasikan yang menjamin bahwa program nuklir Iran bersifat 

eksklusif untuk tujuan damai, dan mencatat bahwa solusi semacam itu akan 

menguntungkan non-proliferasi nuklir. 

3. Menyambut upaya diplomatik oleh China, Prancis, Jerman, Federasi Rusia, 

Inggris, Amerika Serikat, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar 

                                                           
39United Nations Security Countil. 2015. http://www.un.org/en/sc/2231/index.shtml. Diunduh 30 

Agustus 2017.  

http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/en/sc/2231/index.shtml
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Negeri dan Kebijakan Keamanan, dan Iran untuk mencapai solusi 

komprehensif jangka panjang dan tepat untuk isu nuklir Iran, yang berpuncak 

pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of 

Action/JCPOA) menyimpulkan pada tanggal14 Juli 2015, (S/2015/544, 

sebagaimana terlampir sebagai Lampiran A atas resolusi ini) dan pembentukan 

Komisi Bersama. 

4. Menyambut penegasan kembali Iran di JCPOA bahwa dalam situasi apapun 

tidak akan mencari, mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. 

5. Memperhatikan pernyataan 14 Juli 2015, dari China, Prancis, Jerman, Federasi 

Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang bertujuan untuk 

mempromosikan transparansi dan menciptakan suasana yang kondusif bagi 

implementasi penuh JCPOA (S/2015/545, sebagaimana terlampir sebagai 

Lampiran B untuk resolusi ini). 

6. Menegaskan kesimpulan bahwa JCPOA menandai perubahan mendasar dalam 

pertimbangannya terhadap masalah ini, dan mengungkapkan keinginannya 

untuk membangun hubungan baru dengan Iran yang diperkuat dengan 

penerapan JCPOA dan untuk memberikan kesimpulan yang memuaskan atas 

pertimbangannya. 

7. Menegaskan bahwa implementasi penuh JCPOA akan berkontribusi untuk 

membangun kepercayaan terhadap sifat damai program nuklir Iran secara 

eksklusif. 

8. Sangat mendukung peran penting dan independen dari Badan Energi Atom 

Internasional (IAEA) dalam memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian 
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safeguard, termasuk pengalihan bahan nuklir yang tidak diumumkan ke tujuan 

yang tidak diumumkan dan tidak adanya bahan nuklir yang tidak 

dideklarasikan dan kegiatan nuklir yang tidak diumumkan, dan, dalam konteks 

ini, untuk memastikan sifat damai program nuklir Iran secara eksklusif damai, 

termasuk melalui pelaksanaan "Kerangka Kerja Kerjasama" yang disepakati 

antara Iran dan IAEA pada tanggal 11 November 2013 dan "Peta Jalan 

Klarifikasi Isu-Isu yang Ada sebelumnya dan yang Hadir", 

dan mengakui peran penting IAEA dalam mendukung pelaksanaan penuh 

JCPOA. 

9. Menegaskan bahwa pengamanan IAEA adalah komponen fundamental 

dari non-proliferasi nuklir, meningkatkan kepercayaan yang lebih besar di 

antara Negara-negara, antara lain, dengan memberikan kepastian bahwa 

Negara-negara mematuhi kewajiban mereka berdasarkan kesepakatan 

pengamanan yang relevan, memberikan kontribusi untuk memperkuat 

keamanan kolektif mereka dan membantu menciptakan lingkungan kondusif 

untuk kerja sama nuklir, dan selanjutnya mengenali bahwa pelaksanaan 

pengamanan yang efektif dan efisien memerlukan upaya kerjasama antara 

IAEA dan Negara-negara, bahwa Sekretariat IAEA akan terus melakukan 

dialog terbuka mengenai hal-hal pengamanan dengan Negara-negara untuk 

meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan dan untuk 

berinteraksi dengan mereka mengenai pelaksanaan safeguard. Dalam hal ini, 

hindari menghambat perkembangan ekonomi dan teknologi Iran atau kerja 

sama internasional di bidang kegiatan nuklir damai; menghormati kesehatan, 
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keselamatan, perlindungan fisik dan ketentuan keamanan lainnya yang berlaku 

dan hak individu; dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk 

melindungi rahasia komersial, teknologi dan industri serta informasi rahasia 

lainnya yang sampai pada pengetahuannya. 

10. Mendorong Negara-negara Anggota untuk bekerja sama, termasuk melalui 

keterlibatan IAEA, dengan Iran dalam kerangka JCPOA di bidang penggunaan 

energi nuklir secara damai dan untuk terlibat dalam proyek kerjasama nuklir 

sipil yang saling terkait, sesuai dengan Lampiran III JCPOA. 

11. Memperhatikan penghentian ketentuan resolusi sebelumnya dan tindakan lain 

yang diramalkan dalam resolusi ini,dan mengundang Negara-negara Anggota 

untuk memperhatikan perubahan ini. 

12. Menekankan bahwa JCPOA kondusif untuk mempromosikan dan 

memfasilitasi pengembangan kontak ekonomi dan perdagangan normal dan 

kerja sama dengan Iran, dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban 

Negara-negara yang terkait dengan perdagangan internasional. 

 

2.2 Kebijakan Ekspor  senjata Rusia ke Iran 

Kebijakan Rusia untuk melakukan kesepakatan nuklir yang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain dengan adanya kepentingan nasional dalam hal 

Militery Security dan Economic Well-being. Rusia untuk mengupayakann dengan 

berbagai cara untuk mempertahankan jati diri Negaranya di kaca internasional. 

Penjualan rudal S-300 juga merupakan salah satu cara Rusia dalam memulihkan 

krisis ekonomi yang dialaminya akibat sanksi Negara barat. Pada pemerintahan 
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Medvedev terlihat melalui kebijakan yang dikeluarkan dengan terkait isu nuklir di 

Iran, AS menjadi salah satu rekan kerja yang penting untuk Rusia dibanding 

Iran.Kebijakan yang berkaitan dengan S-300. Rusia memandang keluarnya Iran 

dari NPT serta menurunnya sikap transparasnsi terhadap IAEA akan dilakukan step 

by step yang akan dilakukan ketika Iran tidak mau mulai berkompromi maka 

tekanan yang dia dapatkan akan semakin besar. 

Menteri Pertahanan Iran Moh. Najjar mengungkapkan S-300 air 

defenseakan dikirim oleh Rusia yang sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disetujui kedua Negara sebelumnya.40 Walaupun AS pada tahun 2008 telah 

melakukan perundingan dengan Rusia, namun menurut Rosobronexport Rusia 

belum tentu akan membatalkan pengiriman S-300.41 Rusia belum tentu akan 

membatalkan pengiriman S-300 tersebut. Jika Rusia menyetujui resolusi 1929 

(2010) hal tersebut akan merusak hubungan Rusia dengan Iran melihat hubungan 

mereka yang telah terjalin selama 10 tahun, dan juga tidak ada salahnya untuk 

memberikan Iran sedikit ruang untuk bergerak. Pada akhirnya Rusia setuju dengan 

resolusi 1929 yang pada ujungnya berimplikasi pada pembatalan pengiriman S-300 

kepada Iran. Namun dalam hal ini Medvedev sadar kebijakannya akan menaikan 

tensi dengan Iran, namun Ia percaya hal ini bukan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. 

Pada tanggal 30 Juni 1995, Rusia menandatangani nota berjanji bahwa 

Moskow akan menahan diri dari penandatanganan kontrak tambahan untuk 

pengiriman senjata konvensional ke Iran. Memorandum itu juga menjamin 

                                                           
40 Diakses dari http://en.people.cn/90001/90777/6327995.html pada 22 Agustus 2017 
41 Diakses dari http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/22/62577.html pada 22 Agustus 2017 

http://en.people.cn/90001/90777/6327995.html
http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/22/62577.html
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pelaksanaan semua kontrak yang ada dengan akhir tahun 1999. Dokumen ini 

ditandatangani oleh Perdana Menteri Rusia Viktor Chernomyrdin dan Wakil 

Presiden Amerika Al Gore. 

Rusia tidak mampu melaksanakan setiap aspek dari kontrak yang 

ditandatangani oleh batas waktu nota tanggal 31 Desember 1999, dan, sebagai 

hasilnya, pendapatan pun berkuran  2 miliar dari perkiraan. Kondisi lebih lanjut dari 

memorandum melihat pengiriman gencatan Rusia suku cadang dan komponen 

untuk senjata yang dijual sebelumnya dan peralatan militer ke Iran. Mulai tahun 

2000, Teheran berulang kali mengatakan ke Moskow keinginannya untuk 

melanjutkan pembelian senjata. Tetapi masih terhalang kesepakatan Rusia-

Amerika tahun 1995 tentang pembatasan penjualan senjata ke Iran. 

Hingga kemudian Rusia membalikkan keputusan pada November 2000 

dengan memberitahu Amerika Serikat mereka membatalkan perjanjian 1995 efektif 

1 Desember 2000. Pada Oktober 2001, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian 

kerjasama militer-teknis selama kunjungan resmi ke Moskow oleh Menteri 

Pertahanan Iran. Dokumen tersebut menetapkan, kerangka hukum formal untuk 

senjata jangka panjang dan logistik militer kerjasama antara kedua negara. 

Perjanjian yang dibuat pada awalnya oleh Rusia dan Iran sendiri dapat 

dikatakan jauh dari rencana awal, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang 

disetujui bila dilihat dari jangka waktu saat Rusia harus dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap Iran.Rusia pun terkesan labil dalam mengambil setiap 

keputusan dan tindakan, hal ini tentu terjadi karena sebagai aktor tengah 

(penghubung negara luar dengan Iran) Rusia harus sangat berhati-hati dalam 
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mengambil kebijakan. Namun dilihat dari kacamata profesional tidak sepantasnya 

Rusia sering membatalkan kesepakatan awal secara sepihak, walaupun terlihat jelas 

bahwa hubungan jual-beli antara Rusia dan Iran yang tadinya dapat dikatakan 

sekedar kerjasama ekonomi jual beli alat, namun yang membedakan disini adalah 

alat yang di perjual belikan merupakan alat-alat yang berkaitan dengan nuklir dan 

akhirnya menarik kepentingan negara-negara dan aktor lainnya untuk masuk 

kedalam lingkaran antara Rusia dan Iran.42 

Penjualan S-300 memiliki keuntungan dalam segi ekonomi bagi Rusia. 

Selain menjaga hubungan dan kerjasama dengan Iran yang memiliki pengaruh kuat 

di Timur Tengah, S-300 merupakan senjata rudal dengan kontrak yang tidak 

berharga murah yang akan menarik kepentingan negara-negara lain dalam 

lingkaran hubungan antara Rusia-Iran. Februari 2010, Rusia terpaksa harus 

menunda pengiriman S-300 untuk sistem dengan legislasi, memerapa prinsip 

fundamental, dan juga paksaan dari luar untuk menghentikan ekspor tersebut hal 

ini dikarenakan AS mendapatkan indikasi bahwa S-300 ini ditakutkan nantinya 

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan senjata nuklir oleh Iran. 

42 Diakses dari http://www.unsecuritycouncilreport.org/aff pada tanggal 30 Agustus 2017 




