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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Iran adalah salah satu Negara tertua di dunia. Sejarahnya telah 

dimulai dari 5000 tahun yang lalu peradabaan awal utama yang terjadi pada 

daerah sekarang menjadi Negara Iran adalah peradaban kaum Elarnit, yang 

telah bermukim didaerah Barat Daya Iran sejak tahun 3000 S.M. Pada tahun 

1500 S.M suku Arya mulai bermigrasi ke Iran dari Sungai Volga utara Laut 

Kaspiadan dari Asia Tengah. Akhirnya dua suku utama dari bangsa Arya, 

suku Persia dan suku Mades, bermukim di Iran. Satu kelompok bermukim 

di daerah Barat Laut dan mendirikan kerajaan Media. Kelompok yang lain 

hidup di Iran Selatan, yang kemudian oleh orang Yunani disebut sebagai 

Persia yang menjadi asal kata nama Persia. Meski di dalam negri Negara ini 

dikenal sebagai Iran zaman kuno, hinggga tahun 1935 Iran masih dipanggil 

Persia di dunia Barat.  

Iran berbatasan dengan Azerbaijan (panjang perbatasan: 432 km), 

dan Armenia (35 km) di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan 

(992 km) di timur laut, Pakistan (909 km), dan Afganistan (936 km) di 

timur, Turki (499 km), dan Irak (1.458 km) di barat, dan akhirnya Teluk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://id.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Kaspia
https://id.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://id.wikipedia.org/wiki/Afganistan
https://id.wikipedia.org/wiki/Turki
https://id.wikipedia.org/wiki/Irak
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Persia
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Persia, dan Teluk Oman di selatan. Luas tanah total adalah 1.648.000 km² 

(daratan: 1.636.000 km², perairan: 12.000 km²).
1
 

Ekonomi Iran adalah campuran ekonomi perencanaan sentral dengan 

sumber minyak, dan perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki oleh 

pemerintah, dan juga terdapat beberapa perusahaan swasta, perekonomian 

Iran bisa dikatakan stabil sejak dua abad lalu walaupun semenjak setelah 

revolusi berlangsung tidak sedikit aktor internasional melakukan embargo 

ekonomi terhadap Iran. Adapun rekan dagang Iran yaitu China, Rusia, 

Jerman, Itali, Korea Selatan, dan Jepang, sementara itu semenjak lewat 

tahun 90-an Iran mulai mengembangkan kerjasama perekonomian dengan 

beberapa Negara lainnya seperti Suriah,India, Afrika Selatan dan Indonesia.  

Awalnya dunia internasional mengenal Iran dengan sebutan Persia 

seiring berjalannya waktu nama Iran mulai dikenal namun masih ada 

beberapa Negara masih menyebut Iran sebagai Persia, pada tahun 1959 

Mohammad Reza Pahlevi mengumumkan bahwa kedua nama Iran yaitu 

Persia dan Iran boleh digunakan. Nama Iran adalah sebua kognat perkataan 

bangsa “Arya” yang berarti “Tanah Bangsa Arya”. 

Pada tahun 1979, sebuah revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah 

Khomeini mendirikan sebuah republik teokratis sehingga nama lengkap Iran 

saat ini adalah Republik Islam Iran.
2
 Kebijakan politik luar negeri Iran yang 

berseberangan dengan Barat merupakan faktor yang menguatkan posisi Iran 

                                                           
1
 David, Menashri, Parsi, Trita. "Israel i. Relations With Iran". Encyclopædia Iranica. New 

York, 1993 
2
 Revolusi Iran, 

2
 http://id.wikipedia.org/wiki/Iran/, diakses tanggal 8 juni 
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dalam diplomasi di kawasan Timur Tengah. Iran merupakan negara yang 

mayoritas berfaham Syi‟ah yaitu Syiah Itsna Asyariah yang terletak di 

kawasan Timur Tengah dengan menganut system pemerintahan yang 

dulunya monarki kini berganti republik- Revolusi Islam Iran yang 

dipelopori oleh Ayatollah Khomeini. Selain itu Iran dengan faham 

syi‟ahnya di nilai memiliki basis Ideologi Islam garis keras. Bagi AS dan 

Negara sekutunya, Negara Republik Islam Iran merupakan Negara yang 

dapat mengancam pengaruhnya di kawasan Timur Tengah karena 

cenderung anti Barat dan Yahudi. 

Pada masa pemerintahan Shah, hubungan antara Amerika Sertikat 

dengan Iran sangat baik, hal itu terbukti dengan adanya kerjasama dibidang 

ekonomi dan militer yang dijalin antar kedua Negara tersebut. Namun, 

Revolusi Islam 1979 tampaknya telah merubah perilaku secara mendasar 

bagi kehidupan bangsa Iran termasuk didalam hubungan Internasionalnya.
3
 

Pasalnya pemimpin baru Iran setelah revolusi tersebut yaitu Ayatulloh 

Khomeini menerapkan gaya pemerintahan yang anti-westernisasi. Salah 

satu kebijakan awal dari anti-westernisasi tersebut  ialah semua badan usaha 

milik asing di Iran diambil alih oleh pemerintah Iran tak terkecuali milik 

Amerika Serikat.  

Hubungan diplomasi Iran-Amerika yang sudah lama dibentuk Shah 

diputuskan oleh Ayatollah Khomeini. Hal tersebut membuat Amerika 

Serikat marah, selain pembekuan harta kekayaan Amerika Serikat di Iran 

                                                           
3
 Marjane Satrapi. Revolusi Iran. Buku tersebut berisi kesaksian seorang anak Iran 

mengenai pengalaman terkait Revolusi Islam 1979 terutama akibat-akibatnya dalam 

kehidupan 

masyarakat Iran. (penerj: Tim Resist Books), Yogyakarta. 2005. 
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ada hal lain yang membuat Amerika sangat marah, yaitu setelah Revolusi 

terjadi rakyat Iran memasuki kedutaan besar Amerika dan menyandra 

beberapa warga Amerika Serikat. Hal ini yang akhirnya membuat Amerika 

marah besar dan kemudian melakukan embargo ke Iran untuk pertama 

kalinya.  

Presiden Amerika ke-39, James Earl Carter Jr kala itu menghentikan 

impor minyak Iran, membekukan 12 milyar aset Iran di AS dan kemudian 

melarang semua perdagangan AS dengan Iran dan kunjungan apa pun ke 

Iran. Setelah sandera dibebaskan 444 hari kemudian, AS tak pernah 

mengangkat sanksi tersebut. 

Kebencian Amerika tidak hanya sampai disitu, pada era Reagen, 

Pemerintah AS mendeklaraskan Iran sebagai negara sponsor terorisme, 

karena itu AS menentang setiap pinjaman internasional kepada Iran. Ketika 

Iran dianggap mulai mengancam lalu lintas di Teluk Persia dan Selat 

Hormuz, pada 1987 Reagan memerintahkan pengiriman kapal-kapal perang 

angkatan laut AS untuk mengawal kapal sipil.  

Pada tahun itu pula Reagen memberikan satu embargo baru yang 

melarang impor produk Iran dan tak membolehkan penjualan barang-barang 

berkategori 'dual use' (penggunaan ganda) yakni barang-barang sipil yang 

memiliki kemungkinan diadaptasi menjadi peralatan militer.
4
  

Selain itu Amerika juga mengecam pengembangan nuklir Iran 

karena dinilai merujuk pada pembuatan senjata pemusnah massal yang bisa 
                                                           
4
 Embargo Amerika, http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-

tengah/12/09/11/ma1nyv-iran-negeri-sejuta-embargo-1. Diakses tanggal 10 Juni 2016 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/09/11/ma1nyv-iran-negeri-sejuta-embargo-1
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/09/11/ma1nyv-iran-negeri-sejuta-embargo-1
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mengancam keamanan internasional, banyak usaha yang telah dilakukan 

Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan nuklir tersebut, salah 

satunya adalah adanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang 

menentang dan mengancam akan menyerang Iran jika Iran tidak 

menghentikan pengembangan nuklirnya, hingga pelebaran sayap pengaruh 

AS dengan menguatkan barisan Sekutu-sekutunya di berbagai belahan 

kawasan untuk bersama-sama melakukan sikap menolak terhadap 

pengembangan teknologi nuklir Iran. Misalnya, di Eropa, AS mendorong 

sekutunya yakni Inggris, Perancis dan Jerman untuk melakukan negosiasi 

agar Iran mau menghentikan pengembangan nuklirnya dengan menukar 

teknologi nuklir dengan teknologi Light Water Reactor (LWR).
5
  

Selain itu Amerika juga meminta agar perkembagan nuklir Iran diawasi 

oleh IAEA. Dan pada tahun 2003 pemerintah Iran mengijinkan IAEA untuk 

memeriksa dan mengawasi perkembangan nuklirnya,  pada tahun itu pula 

IAEA meminta agar menghentikan pengayaan uranium pada program nuklir 

Iran, namun Iran tidak menaati kebijakan IAEA tersebut karena menurut 

Iran jumlah penggunaan uranium pada program nuklirnya masih dibatas 

wajar. Untuk membujuk Iran agar mau menaati IAEA, Perwakilan Inggris, 

Perancis, dan Jerman (atau lebih dikenal dengan kelompok EU-3) 

menawarkan paket insetif sebagai ganti dari program nuklir Iran. Dan pada 

14 November 2004 tercapai kesepakatan antara Iran dan EU-3 yang dikenal 

sebagai Paris Aggrement. Inti dari kesepakatan tersebut adalah kesediaan 

Iran untuk menghentikan aktifitas pengayaan uranium dan sebagai gantinya 

                                                           
5
 Adel El-Gogary. Ahmadinejad The Nuclear Savior of Taheran; Sang Nuklir Membidas 

Hegemoni AS dan Zionis. Imam. 2006 
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Iran akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perdagangan dengan 

EU-3 dan mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut untuk masuk 

sebagai anggota WTO.  

Pada September 2005, Direktur IAEA melaporkan kepada Dewan 

Gubernur yang mengkonfirmasikan niat Iran untuk melanjutkan aktifitas 

uraniumnya serta temuan-temuan terbaru. Laporan tersebut meliputi temuan 

adanya pencemaran yang bersifat low enriched uranium maupun highly 

enriched uranium di beberapa lokasi di Iran. Di samping itu dilaporkan pula 

program P-1 dan P-2 sentrifugal Iran. Setelah bersidang, IAEA 

mengeluarkan pernyataan bahwa Iran telah melanggar aturan yang telah 

disepakati. Januari 2006, Iran melepaskan segel PBB di fasilitas pengayaan 

nuklir Natanz dan melanjutkan riset bahan bakar nuklir. IAEA memutuskan 

untuk melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB. 

Kemudian PBB memberikan sanksi kepada Iran berupa pelarangan 

pengembangan senjata nuklir, sanksi migas dimana Iran tidak boleh 

mengirim minyak mentah dipasar Internasional, larangan ekspor senjata, 

sanksi pada bidang perbankan dimana Iran tidak boleh meminjam dana, dan 

Uni Eropa sendiri melakukan embargo ekonomi kepada Iran dalam bentuk 

pelarangan ekspor minyak Iran ke kawasan Uni Eropa tentu saja itu 

merupakan pukulan telak mengingat sumber penghasilan terbesar Iran yaitu 

dari sektor ekspor minyak dan Uni Eropa merupakan salah satu pasar 

terbesar Iran. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka bisa ditarik 

pertanyaan: Mengapa Rezim Republik Islam Iran tetap bertahan walau 

banyak mendapatkan tekanan dari berbagai aktor internasional? 

C. Landasan Teori 

1. Konsep National Power 

Dalam konteks kajian ilmu hubungan internasional, power dapat 

digambarkan sebagai sebuah alat atau instrument untuk mencapai suatu 

tujuan Negara. Power is man’s control over the heart and actions of other 

man.
6
 Menurut Morgenthau, suatu negara yang memiliki power akan lebih 

leluasa dalam bergerak guna mencapai visi dan misinya, karena menurutnya 

power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara 

kontrol suatu negara terhadap negara lain.
7
 

Sebuah negara dikatakan mempunyai National Power apabila memiliki 

lebih dari jumlah total populasi, bahan mentah, dan faktor-faktor kuantitatif. 

Potensi gabungan dari sebuah Negara, kesetianegaraan, fleksibilitas 

institusi-institusinya, bagaimana institusi tersebut beroperasi, kapasitas 

untuk menutupi kelemahannya: adalah beberapa dari unsur kuantitatif yang 

menentukan total kekuatan suatu Negara. 

Banyak aspek yang mempangaruhi dan berkontribusi dalam 

meningkatkan 

                                                           
6
 Hans J. Morgenthau, Politic Among Nations : The Struggle for Power and Peace, 4th ed. 

(New York : Knopf, 1968), P.25. 
7
 Hans J. Morgenthau, “Politik Antar Bangsa” dalam buku Sidik Jatmika, 2015, Pengantar 

Studi kawasan Timur Tengzh, Maharsa, Yogyakarta. 
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National Power suatu negara. Bisa dikatakan bahwa national power adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh suatu Negara atas segala sesuatu yang 

dimilikinya. Lebih dari aspek fisik seperti geografis dan populasi, unsur-

unsur National Power juga meliputi hal-hal yang tidak nyata, berupa 

kepiawaian bernegosiasi dan lain sebagainya. 

Ada beberapa faktor yang berkontribusi bagi pondasi National 

Power.  

Menurut Hans J. Morgenthau, terdapat sembilan sumber darimana power itu 

didapatkan. Sumber-sumber itu adalah landas geografis, sumber daya alam, 

kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral 

nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah.  Dalam buku 

“Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power” oleh Theodore 

A. Couloumbis – James H. Wolfe, sumber-sumber itu sebelumnya 

dikelompokkan dalam dua macam elemen yaitu elemen power yang nyata 

dan elemen power yang tak nyata serta sedikit ada perbedaan antara 

menurut Hans J. Morgenthau dan Theodore A. Couloumbis – James H. 

Wolfe. Elemen power yang nyata terdiri dari populasi penduduk, teritorial 

wilayah, sumber alam dan kapasitas industri, kapasitas pertanian, serta 

kekuatan militer dan mobilitas. Elemen power yang tak nyata terdiri dari 

kepemimpinan dan kepribadian, effisiensi organisasi-birokrasi, tipe 

pemerintahan, persatuan masyarakat societal cohesiveness, reputasi, 

dukungan luar negeri dan ketergantungan, serta kecelakaan atau bencana.
8
 

                                                           
8
 Couloumbis,  Theodore A. and  James H. Wolfe.1989. Introduction to 

International 
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Dalam penelitian kesembilan elemen national power menurut Hans J. 

Morgenthau ini dibatasi pada sumber daya manusia,  kualitas pemerintah 

dan ekonomi.  

Implementasi dari konsep National Power. 

a. Sumber Daya Manusia dan good goverenance 

 Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu 

instrumen terpenting dalam menggerakan Power. Meningkatnya kualitas 

sumber daya manusia maka semakin besar pula kekuatan nasional Negara 

tersebut, misalnya pasca Revolusi Islam, sumber daya masnusia Iran 

berkembang pesat, hal ini terbukti dengan kemajuan teknologi dalam semua 

bidang termasuk penguasaan Sains, Teknologi Nuklir, Antariksa, dan 

produksi system persenjataan, selain itu Iran memiliki kualitas pemerintah 

Iran yang bagus sehingga dalam kondisi Iran yang kurang menguntungkan 

seperti saat ini dimana terdapat banyak sanksi yang dijatuhkan oleh aktor-

aktor internasional Iran masih mampu bertahan karena kualitas pemerintah 

yang baik yang mampu menjaga kestabilan masyarkat, mampu menjaga 

fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, ekonomi, pertahanan 

hingga keamanan nasional Negara tersebut, kemudian  dalam politik luar 

negerinya sendiri, Iran melakukannya dengan baik, hal itu terbukti dengan 

adanya kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia dan China yang 

dikenal sebagai Negara yang super power. 

 

 

                                                                                                                                                   
 



 

10 
 

b. Ekonomi 

Berkembang atau tidaknya suatu Negara bisa dilihat dari perkembangan 

dibidang ekonominya, perekonomian suatu Negara adalah hal mutlak yang 

harus diperhatikan dengan benar dari tahun ke tahun. Jika kita melihat ke 

Iran, ekonomi Iran adalah campuran Ekonomi Perencanaan Sentral dengan 

sumber minyak, dan perusahaan-perusahaan utamanya dimiliki 

pemerintahan, dan juga terdapat beberapa perusahaan swasta. Pertumbuhan 

ekonomi Iran relatif stabil semenjak dua abad yang lalu. 

 

2. Teori Kerjasama Internasional 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama 

Internasional, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. 

Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan 

sesuai dengan kebutuhan Negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang 

ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu 

negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar 

negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan 

penyelesaian masalah yang tengah dialami oleh Negara tersebut. Menurut 

K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan 

keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan 

memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah 

saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan 
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masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul 

atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau 

pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama 

internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan 

saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan 

atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. 

b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang 

diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu negara itu untuk 

mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. 

c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara 

atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan 

atau benturan kepentingan. 

d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan 

yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. 

e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. 

Pada dasarnya kerjasama antar Negara dilakukan oleh dua Negara atau 

lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai 

kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling 

utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi 

yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama 

untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional 
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dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau 

pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya. 

Implementasi Teori 

 Dalam memenuhi kebutuhannya pasca terjadinya embargo akan 

kasus nuklir di Iran, Iran telah di embargo oleh beberapa aktor internasional 

sehingga perekonomian dan pemenuhan kebutuhan Iran menjadi terganggu. 

Guna memenuhi kebutuhannya tersebut serta menjaga stabilitas politik 

dalam Negara, Iran mengutamakan untuk melakukan kerjasama 

internasional dalam pemenuhan kebutuhannya serta guna menjaga 

eksistensi Iran dalam dunia Internasional dengan mengembangkan 

kerjasama dengan Negara sahabat Iran. Negara sahabat Iran merupakan 

Negara yang tidak memutus hubungan diplomatik dengan Iran, Negara 

sahabat yang menjalin kerjasama dengan Iran salah satunya ialah Negara 

kekuatan ekonomi baru di Asia yaitu China serta Negara berkembang 

dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia.  

D. Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas serta 

mempertimbangkan kerangka teori yang digunakan, maka penulis mencoba 

untuk mengambil kesimpulan sementara sebagai berikut: 

Republik Islam Iran mampu bertahan sampai sekarang walaupun 

mendapatkan banyak tekanan berupa embargo dari berbagai aktor 

internasional karena :  
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1. Iran memiliki sumber daya manusia dan kualitas pemerintah yang 

baik  

2. Perekonomian Iran yang cenderung meningkat menunjukkan 

perekonomian yang baik 

3. Iran memiliki diplomasi yang baik, sehingga ia mendapatkan 

dukangan dan mampu mejalin kerjasama dengan masyarakat 

internasional  

E. Tujuan Penelitian 

1. Memahami fase perubahan sosial, politik dan ekonomi di Iran 

2. Menjelaskan pengaruh embargo yang dijatuhkan aktor internasional 

kepada Iran dalam menentukan arah potik dan ekonomi Iran di 

kanca internasional  

3. Memahami proses Iran dalam bertahan terhadap berbagai tekanan 

dari berbagai aktor internasional 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Jangakuan penelitian dilakukan dengan maksud agar obyek penelitian 

menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan yang dikaji tidak 

melebar dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya dan menghindari 

terjadinya penyimpangan. Fokus kajian akan ditekankan pada faktor-faktor 

daya tahan rezim revolusi Republic Islam Iran 2003-2013. Tahun 2003 

dipilih sebagai awal penelitian karena pada tahun itu Amerika Serikat 

melakukan langka represif guna menekan perkembangan nuklir Iran dengan 

cara meminta agar perkembangan nuklir Iran diawasi oleh IAEA, dari 
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masuknya IAEA di Iran yang akhirnya kemudian menjadi pemicu terjadinya 

embargo/sanksi lain yang dijatuhkan kepada Iran. Sedangkan pada tahun 

2013, digunakan sebagai batas akhir penelitian karena merupakan puncak 

dari embargo yang muncul setelah hadirnya embargo-embargo lain 

sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengambil data 

dari tahun sebelumnya dalam membantu menjelaskan penulisan ini selama 

hal tersebut masih memiliki korelasi dan relevansi terhadap isu yang 

diangkat 

G. Metode Penelitian 

Metode Pengumpulan Data 

1. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis 

2. Mengumpulkan berita dari koran setiap hari untuk mengetahui 

dinamika Republik Islam Iran 

3. Mengumpulkan data dari jurnal, majalah, surat kabar, 

ensiklopedia, dan browsing dari internet. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana  data dan fakta 

yang ada akan dikumpulkan dan dianalisis dengan teori secara sistematis 

agar bisa mengorelasikan diantara fakta-fakta tersebut. 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisiskan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, 

ruang lingkup penelitian, metode  penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Penulis akan menjelaskan berbagai tekanan terhadap 

Republik Islam Iran 

Bab III Penulis akan menjelaskan tentang faktor-faktor kekuatan 

Republik Islam Iran 

Bab IV Penulis akan menjelaskan kerjasama yang dibangun 

Republik Islam Iran dengan China dan Indonesia 

Bab V Berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan secara keseluruhan 

dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


