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BAB III 

FAKTOR-FAKTOR KEKUATAN IRAN 

 

Dalam bab tiga ini akan dijelaskan faktor-faktor kekuatan Iran, 

bagaimana Iran mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Iran 

sehingga Iran dapat bertahan dari tekanan-tekanan dunia internasioanl 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi alam Iran sangat 

kaya akan sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas alam, selain 

itu Iran memiliki kawasan yang strategis dikawasan teluk. Iran menguasai 

Teluk Persia dan Selat Hormuz yang merupakan jalur sangat penting bagi 

perekonomian Iran karena jalur ini merupakan jalur distribusi minyak bumi 

dan gas alam terbesar di dunia. Sekitar 40 persen ekspor minyak dunia 

diangkut melalui Selat Homuz.
37

 

         Gambar 3.1 

Peta Iran 

 

Sumber : http://goo.gi/image/qX3vGf 
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Letak geografis Iran yang strategis memudahkan Iran dalam 

melakukan aktifitas politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. 

National Power digambarkan sebagai sebuah alat atau instrument untuk 

mencapai tujuan Negara tersebut, selain itu National Power juga berfungsi 

sebagai alat pertahanan Negara dalam menghadapi tekanan dari Negara atau 

aktor internasional lainnya. Adapun national power Iran yang digunakan 

dalam menghadapi tekanan dunia internasional adalah 

A. Sumber Daya Manusia dan Kualitas Kepemerintah 

Banyak aspek yang mempengaruhi kekuatan nasional salah satunya 

adalah seperti sumber daya manusia dan kualitas kepemerintah. Generasi 

muda Iran umumnya telah mengenyam penidikan modern sehingga 

mempunmyai cukup bekal untuk memahami kondisi politik luar negeri yang 

sedang dihadapi oleh Iran. Penguasaan teknologi memerlukan kesiapan 

warga Iran untuk terus belajar. Mengingat pentingnya faktor manusia, Iran 

meberikan kesempatan untuk mengejar pendidikan seluas-luasnya bagi 

pengembangan sumberdaya manusia, khususnya untuk mendapatkan 

sumberdaya manusia yang memadai untuk menjalankan industry-industri 

yang dimiliki Iran. Sumber daya manusia yang baik bisa dilihat dari 

ketersediaan tenaga ahli.  

Bagi bangsa Iran, kekuatan ilmu pengetahuan menjadi fondasi utama 

bagi tegaknya kekuatan ekonomi dan politik sebuah Negara. Sehingga ilmu 

pengetahuan mendapat tempat yang sangat terhotmat dalam sistem 

pemerintahan Republik Islam Iran. 
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 Selain sumber daya manusia yang baik Iran juga mempunyai 

kualitas kepemerintahan yang baik (good governance), Good governane 

berperan dalam mengatasi masalah-masalah dalam dan luar negeri, pada 

kasus embargo yang dijatuhkan oleh PBB dan Uni Eropa pemerintah Iran 

telah melakukan beberapa strategi guna mempertahankan Iran dari sanksi-

sanksi yang diberikan. 

 Iran telah lama menjalin kerjasama dengan Negara super power 

seperti china dan Rusia, hubungan diplomasi yang baik menghasilkan 

beberapa kerjasama di berbagai bidang khususnya ekonomi, hasil dari 

diplomasi yang telah lama dibangun ini tidak hanya menghasilkan 

kerjasama antara dua Negara saja tetapi hubungan ini juga berdampak 

positif bagi Iran guna mencegah munculnya sanksi baru.  

 Strategi pemerintah Iran untuk mencegah munculnya sanksi baru 

adalah melalui diplomasi Iran melakukan diplomasi ke berbagai pihak untuk 

mencegah adanya sanksi baru. Dalam diplomasinya Iran menjelaskan 

bahwa perkembangan nuklir Iran bukan untuk membuat senjata massal tapi 

hanya untuk sumber tenaga Iran. Dalam pertemuan bersama Iran-Turki-

Rusia, misalnya, Presiden Iran meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin, 

agar dapat mempertahankan sikap dan jangan sampai menjadi musuh bagi 

rakyat Iran karena kedua Negara telah menjalin kerjasama yang baik di 

berbgai bidang. Putin pun berharap, pemberlakuan sanksi itu hendaknya 

tidak berlebihan. Dmitry Medvedev, juga pernah memberikan penilaian, 
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bahwa sanksi bukanlah keputusan terbaik dan berupaya agar sanksi itu tidak 

segera diberlakukan.
38

 

 Usaha pemerintah Iran dibidang diplomasi tersebut tidak sia-sia, 

hasilnya adalah adanya peringanan sanksi terhadap sanksi baru yang 

dikeluarkan oleh PBB. Meskipun Iran kembali mendapatkan sanksi dari 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). DK PBB 

mengeluarkan resolusi 1929 yang menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah 

Iran, dimana 40 perusahaan Iran dan satu orang individu yang dibekukan 

asetnya.
39

 Namun sanksi tersebut lebih lunak dari sanksi yang ditawarkan 

oleh Barat yang direpresentasikan oleh AS dan negara-negara Eropa yang 

menginginkan adanya embargo perdagangan termasuk energi terhadap Iran. 

sanksi tersebut menjadi lebih lunak akibat peran China dan Rusia, dua 

anggota tetap DK PBB yang menolak draf resolusi dari Barat.
40

 

 Kemudian untuk tetap bertahan dari sanksi ekonomi barat, 

pemerintah iran menggunakan konsep ekonomi muqawama sebagai strategi 

menghadapi sanksi tersebut. Sanksi dapat dianggap sebagai sebuah gerakan 

penindasan oleh kekuatan-kekuatan yang punya pengaruh terhadap negara 

lain. Pemerintah-pemerintah arogan Barat mengerahkan semua kapasitasnya 

untuk menekan dan mengganggu negara lain dengan cara memberlakukan 

sanksi. Tindakan ini bertujuan agar negara-negara tersebut tunduk pada 
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 Upaya pencegahan sanksi Iran 
 http://www.politik.lipi.go.id/kolom/285-sanksi-baru-untuk-nuklir-iran.html, diakses pada 
22 November 2016 
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 sanksi iran, http://www.kompasiana.com/adibrasco/resolusi-1929-dan-kontelasi-dunia-
setelahnya_550121928133110d51fa77cc, diakses pada 21 November 2016 
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 Kerjasam Iran-China, http://www.kompasiana.com/adibrasco/resolusi-1929-dan-
kontelasi-dunia-setelahnya_550121928133110d51fa77cc, diakses pada 19 november 
2016 
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http://www.kompasiana.com/adibrasco/resolusi-1929-dan-kontelasi-dunia-setelahnya_550121928133110d51fa77cc
http://www.kompasiana.com/adibrasco/resolusi-1929-dan-kontelasi-dunia-setelahnya_550121928133110d51fa77cc
http://www.kompasiana.com/adibrasco/resolusi-1929-dan-kontelasi-dunia-setelahnya_550121928133110d51fa77cc
http://www.kompasiana.com/adibrasco/resolusi-1929-dan-kontelasi-dunia-setelahnya_550121928133110d51fa77cc
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kehendak Barat. Perilaku tidak manusiawi ini merupakan sebuah realitas 

yang dihadapi Republik Islam Iran sejak kemenangan revolusi. Dengan 

kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1979, gelombang sanksi politik dan 

ekonomi dipaksakan atas bangsa Iran oleh kekuatan-kekuatan arogan dan 

sekutu mereka. 

 Barat dan sekutunya beranggapan sanksi akan memaksa rakyat Iran 

meninggalkan cita-cita Imam Khomeini dan Revolusi Islam. Mereka telah 

memberlakukan berbagai sanksi terhadap Iran. Barat bahkan memaksakan 

perang yang tidak seimbang antara Irak dan Iran dengan harapan dapat 

menyaksikan kehancuran Revolusi Islam. Akan tetapi, perlawanan gigih 

rakyat Iran dan pertahanan mereka selama delapan tahun telah mengirim 

pesan kepada para pemimpin Barat bahwa bangsa Iran akan melawan segala 

bentuk arogansi dan membela cita-citanya hingga tetesan darah 

penghabisan. 

 Setelah perang, revolusi sains dan teknologi secara perlahan tercipta 

di Iran. Perhatian khusus yang dicurahkan oleh Imam Khomeini ra dan 

Ayatullah Khamenei telah melahirkan semangat dan tekad baru di bidang 

ilmiah. Kaum muda Iran tampil bak geminlang yang memancarkan cahaya 

di ranah itu. Sekarang setelah lebih dari 36 tahun dari usia revolusi, 

cakrawala ilmiah Iran mengukir sejumlah prestasi besar di bidang produksi 

radioisotop dan radiofarmaka, ilmu genetika, energi nuklir, dan teknologi-

teknologi mutakhir lainnya terutama di industri pertahanan dan militer yang 

sangat berguna untuk bertahan melawan sanksi. 
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 Kemajuan itu meski terasa memuaskan bagi bangsa Iran, tapi bagi 

musuh-musu revolusi, prestasi tersebut ibarat duri yang menusuk mata 

mereka dan mereka tidak mampu menyembunyikan kemarahannya atas 

kemajuan yang dicapai Republik Islam. Oleh karena itu, negara-negara 

arogan Barat selama beberapa tahun terakhir tidak hanya agresif 

mengkampanyekan proyek Iranophobia dan Islamophobia, tapi juga 

ambisius untuk meloloskan sanksi-sanksi baru terhadap Iran. 

 Dalam kondisi seperti itu, kearifan Pemimpin Besar Revolusi Islam 

Iran Ayatullah Sayid Ali Khamenei seperti biasanya senantiasa menjadi 

penunjuk jalan dan pelita yang menerangi langkah bangsa Iran. Selama 

beberapa tahun lalu menyusun konsep ekonomi muqawama untuk melawan 

konspirasi musuh dan sanksi-sanksi ekonomi mereka. Beliau 

memerintahkan semua pejabat negara untuk memperhatikan perkara penting 

ini. 

 Mengenai hal itu, Ayatullah Khamenei menjelaskan, “Kita telah 

mewacanakan ekonomi muqawama dalam beberapa tahun lalu. Semua 

orang yang aktif mengikuti berbagai perkembangan dapat menebak bahwa 

tujuan musuh adalah menekan perekonomian negara. Sudah jelas dan semua 

agenda mereka terfokus pada ekonomi Iran. Perekonomian negara kita bagi 

mereka merupakan sebuah poin penting. Tujuan musuh adalah untuk 

merusak sektor pertumbuhan nasional, sektor lapangan kerja, dan tentu saja 

kesejahteraan sosial, menyeret masyarakat dalam masalah, membuat mereka 

kecewa, dan memisahkan mereka dari sistem Islami; itulah tujuan tekanan 
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ekonomi musuh dan ini terlihat jelas, hal itu dapat disaksikan oleh semua 

orang.” 

 Dalam perspektif Ayatullah Khamenei, ekonomi muqawama 

bertujuan untuk menghalau sanksi, tidak pasif terhadap sanksi-sanksi 

ekonomi musuh, dan berpijak di atas kaki sendiri. Rahbar menuturkan, 

“Ekonomi muqawama berarti kita membangun dan menata pondasi 

perekonomian negara sehingga tidak terpengaruh oleh goncangan-

goncangan global. Jika di negara berlaku sistem ekonomi muqawama, maka 

tidak ada satu pun dari goncangan internasional yang bisa merusak 

kehidupan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan ekonomi muqawama.” 

  Rahbar menilai Kebijakan Makro Ekonomi Muqawama sebagai 

strategi jangka panjang dalam membangun perekonomian dan mewujudkan 

tujuan-tujuan ekonomi Republik Islam Iran. Ayatullah Khamenei 

mengatakan, Kebijakan Makro Ekonomi Muqawama dapat disempurnakan 

dan sesuai dengan berbagai kondisi, serta secara praktis akan mengantarkan 

ekonomi Iran ke dalam kondisi yang fleksibel. Rahbar dalam pertemuan 

dengan kepala lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada Februari 

2014, menjelaskan mekanisme pelaksanaan Kebijakan Makro Ekonomi 

Muqawama. 

  Ayatullah Khamenei menekankan bahwa Kebijakan Makro 

Ekonomi Muqawama merupakan sebuah kebijakan yang komprehensif dan 

dalam implementasinya, komprehensitas tersebut harus tetap dijaga. Beliau 

menilai urusan ekonomi dan masalah-masalah yang bersumber dari itu 

sebagai isu utama Iran dan masyarakat. Menurutnya, jika Kebijakan Makro 
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Ekonomi Muqawama ditindak lanjuti dan dilaksanakan secara serius, maka 

ada banyak harapan untuk menggairahkan ekonomi dan mereformasi 

pondasi-pondasi ekonomi negara dalam jangka menengah serta 

menyelesaikan sebagian dari masalah masyarakat. 

  Rahbar juga telah menjabarkan pilar-pilar penting ekonomi 

muqawama. Dalam pandangan beliau, salah satu struktur penting ekonomi 

muqawama adalah memberdayakan masyarakat di sektor swasta dan alokasi 

pinjaman bank untuk pertumbuhan dunia wirausaha. Meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam ekonomi dan produksi nasional merupakan 

salah satu kunci keberhasilan ekonomi muqawama, di mana Ayatullah 

Khamenei juga menekankan pentingnya memanfaatkan kapasitas ekonomi 

masyarakat. Beliau meminta pemerintah, parlemen, dan Mahkamah Agung 

Iran untuk secara serius menindaklanjuti dan melaksanakan tugas-tugas 

mereka sejalan dengan Kebijakan Makro Ekonomi Muqawama. 

  Lembaga peradilan Iran dapat membangun kerjasama dengan sistem 

pengawasan parlemen dan pemerintah untuk memantau jalannya 

pelaksanaan Kebijakan Makro Ekonomi Muqawama dan menindak kasus-

kasus pelanggaran. Lembaga peradilan juga dapat menggunakan instrumen-

instrumen pengawasan yang dimilikinya seperti, lembaga pengawasan 

negara. Kerjasama ketiga lembaga tersebut merupakan sebuah urgensitas 

untuk memuluskan pelaksanaan Kebijakan Makro Ekonomi Muqawama. 

Kerjasama ini dapat mencegah terbentuknya lembaga baru dan tumpang 

tindihkan pekerjaan. 
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  Salah satu pilar lain kebijakan ekonomi muqawama adalah memberi 

perlindungan terhadap sektor produksi dalam negeri. Ayatullah Khamenei 

mengatakan, “Pilar lain ekonomi muqawama adalah melindungi produk 

nasional, sektor industri, dan pertanian, Selain itu sektor usaha kecil dan 

menengah harus diaktifkan. Untungnya, unit usaha besar Iran bergerak aktif 

dan memperoleh keuntungan, namun kita perlu memperhatikan sektor usaha 

kecil dan menengah, mereka sangat penting, mereka punya pengaruh 

langsung dalam kehidupan masyarakat.” 

  Di bidang energi, Rahbar dengan memprediksi strategi musuh untuk 

melawan Iran dan dengan pandangan strategis terhadap infrastruktur 

ekonomi, menempatkan transformasi peran minyak dalam perekonomian 

Iran sebagai prioritas kebijakan makro ekonomi negara ini. Ayatullah 

Khamenei menekankan agar Iran mengurangi ketergantungan pada 

pendapatan minyak sebagai satu keharusan dalam implementasi kebijakan 

ekonomi muqawama. Mengingat kerugian besar dari ketergantungan pada 

minyak, Rahbar menetapkan agar digalakkan upaya untuk mengganti posisi 

minyak dalam pendapatan negara. 

  Pilar lain Kebijakan Makro Ekonomi Muqawama adalah 

menekankan reformasi pola konsumsi masyarakat dan mengkampanyekan 

budaya konsumsi produk-produk dalam negeri. Kebijakan ini juga 

menekankan pengurangan pada penjualan bahan baku dan mempromosikan 

industri teknologi tinggi berbasis pengetahuan. Untuk mewujudkan 

ekonomi muqawama, masyarakat perlu meninggalkan tradisi-tradisi keliru 
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seperti, pola hidup hedonisme dan konsumerisme. Ayatullah Khamenei 

mendorong masyarakat untuk berhemat dan tidak berlebih-lebihan. 

  Salah satu pilar lain ekonomi muqawama adalah berorientasi pada 

sains dan teknologi. Dengan kata lain, jenis ekonomi ini harus 

memanfaatkan sumber daya manusia yang mempengaruhi kemajuan-

kemajuan ilmiah dan menjadikan sains dan teknologi sebagai kiblatnya. 

Pemerintah harus membuka peluang kepada para ilmuwan untuk 

mengaplikasikan keahlian mereka di berbagai bidang. Pemerintah harus 

merangkul semua kelompok masyarakat dengan berbagai keahlian untuk 

membangun perekonomian negara. 

  Kebijakan Makro Ekonomi Muqawama dengan pendekatan jihadis, 

fleksibel, dan pencipta peluang mengejar tiga tujuan penting. Tujuan itu 

mencakup ekonomi berbasis produksi dalam negeri, mengurangi 

ketergantungan pada impor, dan menggerakkan roda investasi dan lapangan 

kerja. Pada dasarnya, Ayatullah Khamenei ingin menciptakan kemandirian 

ekonomi di Iran dan mengurangi ketergantungan pada impor serta tahan 

terhadap serangan sanksi Barat.
41

 

 Pemerintah harus terus berusaha mengingatkan masyrakat Iran 

bahwa hak bukanlah sesuatu yang diberikan pihak lain, melainkan sesuatu 

yang harus diambil dan diperjuangkan. Dalam rangka inilah bangsa Iran 

terus berjuang dan bertahan melawan berbagai tantangan dalam meraih 

haknya. Berdasarkan aliran agama, keimanan, dan tekat yang kuat untuk 

terus berjalan diatas jalan yang telah dipilih rakyat Iran. 
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B. Ekonomi 

Seperti yang diutarakan pada poin sebelumnya bahwa upaya 

pemerintah dalam menghadapi sanksi dari berbagai aktor-aktor 

internasional adalah melalui penerapan ekonomi muqawama, penerapan 

ekonomi tersebut terbukti efektif dalam menghadapi embargo ekonomi 

yang di jatuhkan PBB dan Uni Eropa karena embargo yang dijatuhkan 

terhadap Iran berfokus pada sanksi ekonomi di bidang minyak mentah, 

sementara inti dari konsep ekonomi muqawama yaitu ekonomi yang tidak 

tergantung pada penghasilan utama perekonomian iran yaitu minyak, 

melalui konsep ini pemerintah dituntut untuk memperhatikan dan 

memajukan ekonomi menengah hingga ekonomi kecil, adapun 

implementasi pemerintah Iran adalah memajukan industri-industri lain yang 

dimiliki iran 

Tidak bisa dipungkiri bahwa Iran diuntungkan oleh kondisi 

wilayahnya yang strategis, Iran juga dikaruniai kekayaan alam berupa 

minyak bumi. Sejak tahun 1913, Iran telah menjadi Negara utama 

pengekspor minyak dunia. Pada akhir 1970an, Iran termasuk penghasil 

minyak keempat terbesar di dunia dan terbesar kedua di dunia sebagai 

Negara pengekspor minyak. Sampai saat ini iran masih sebagai penghasil 

minyak bumi terbesar kedua setelah Arab Saudi dan merupakan Negara 

pengekspor minyak keempat terbesar di dunia yang mempunyai cadangan 

minyak buni 125,8 milliar barrel. Keuntungan secara geografis ini tentu saja 
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dijadikan sebagai sumber untuk memperkuat dukungan finansial Iran dalam 

dalam mempertahankan negaranya dari tekanan barat.
42

  

Pemerintah Iran telah mengadakan perjanjian dengan Turkmenistan 

untuk membangun jalur pipa migas sepanjang 900 mil dari Turkmenistan 

menuju Turki yang melewati Iran. Jalur pipa ini akan menyalurkan minyak 

dan gas bumi Turkmenistan untuk pasaran Eropa Barat. Iran juga telah 

sepakat dengan Kazakstan untuk menampung cadangan minyak di Wilayah 

Iran utara yang kemudian disalurkan menuju Teluk Persia menuju 

konsumen minyak Kazakstan.
43

 

Karena sanksi yang dijatuhkan oleh PBB dan Uni Eropa yang 

mempersulit kerjasama ekonomi dibidang minyak bumi dan gas alam 

dikawasan Eropa Timur, Iran menyalurkan minyak dan gas alam dari Teluk 

Persia sehingga memudahkan pendistribusiannya ke Asia Timur dan Asia 

Tenggara yang merupakan konsumen potensial minyak dan gas alam 

didunia.  

Penghasialan Iran, sebagian besar dari ekspor minyak bumi, 

mencapai lebih dari 38,79 milliar dollar. Jumlah. Yang sangat cukup bagi 

Iran untuk membiayai berbagai macam program pembangunan yang 

ditunjukkan bagi 68 juta penduduknya. Pendapatan perkapita Iran mencapai 

8.400 dollar AS
44

 menunjukkan Iran bahwa Iran merupakan Negara kaya.  
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44

 Program Pemerintah Iran CIA Factbook, 2005 dalam http://www.population.com, 
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Kekayaan alam berupa minyak bumi tidak hanya menghasilkan 

millayaran dollar, tetapi juga menjadi senjata yang dapat mempengaruhi 

kebijakan Negara-negara maju yang selama ini direpresentasikan oleh Eropa 

dan Amerika Serikat menjadikan semakin kuatnya posisi tawar (Bargaining 

Positions) diplomasi Iran dalam mempertahankan kepentingan nasional 

mengembangkan program nuklir damai untuk mempertahankan kepentingan 

nasional. Hal ini dikarenakan aspek ketergantungan Negara-negara tersebut 

terhadap minyak Iran demi kelangsungan industri-industri barat yang 

menopang sistem kapitalisasi global. sanksi ekonomi yang diterapkan Barat 

hanya akan membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia, sanksi 

tersebut hanya bersifat seperti boomerang jika pemberlakuan sanksi tersebut 

dalam jangka panjang kerena merekalah motor penggerakan ekonomi dunia 

di bidang industri itulah mengapa bangsa Barat sangat ketergantung dengan 

minyak.  

Selain itu jalur yang mengaliri persediaan minyak di Eropa sudah 

ada sejak lama, jalur yang sudah ada ini sangat mahal dan panjang yaitu 

melalui jalur Rusia dan Negara-negara Eropa Timur. Jadi kondisi tersebut 

sangat menguntungkan Iran, karena otomatis semua jalur distribusi minyak 

akan lebih memilih melalui wilayah Iran, sehingga jika terus menerus 

menjatuhkan sanksi yang berat terhadap Iran dampak negatifnya juga akan 

dirasakan oleh Negara-negara Uni Eropa. 

Sanksi terhadap Iran akan menimbulkan naiknya tajam harga 

minyak di pasar Internasional. Menurut perkiraan perusahaan Land 

Amerika, kalau setiap hari Iran mengurangi 500.000barrel, harga minyak 
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internasional mungkin akan menembus 100 dollar AS per barrel, sehingga 

memperlamban pertumbuhan ekonomi dunia, otomatis ekonomi Negara-

negara Barat juga akan mengalami kerugian serius akibat sanksi terhadap 

Iran karena ketergantungan mereka dengan minyak Iran.
45

 

Sehingga bila Iran menghentikan ekspor minyaknya, otomasis harga 

minyak dunia gonjang-ganjing yang dapat berakibat buruk pada industri-

industri yang menopang sistem ekonomi kapitalis.  

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dampak dari embargo tersebut 

membuat perekonomian Iran mengalami kesulitan karena minyak 

merupakan sumber penghasilan terbesar Iran. Tapi langkah revresif yang 

digunakan Amerika, PBB dan Uni Eropa belum cukup untuk 

menumbangkan Iran karena upaya dan kerja keras pemerintah Iran dalam 

menjaga ke stabilitas negaranya. 

Iran melakukan pengembangan dibidang industry nano dan upaya 

tersebut membuahkan hasil, keberhasilan di bidang teknologi nano 

merupakan peluang besar bagi negara-negara sedang berkembang seperti 

Iran. Tingkat kemajuan Iran di bidang teknologi nano menunjukkan bahwa 

negara ini bukan hanya tidak ketinggalan di bidang teknologi nano, bahkan 

mampu bersaing dengan negara-negara maju. Berdasarkan program 20 

tahun sains dan teknologi Iran, negara ini berupaya menjadi 15 negara dunia 

terunggul di bidang teknologi nano. Saat ini, Iran di bidang produksi 

teknologi nano berada di posisi yang cukup mapan. Iran menduduki posisi 
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pertama di kawasan dan di antara negara-Negara Islam. Selain itu, Iran 

meraih posisi keempat di dunia di bidang pengembangan teknologi nano. 

Bahkan diprediksi, Iran akan meraih posisi lebih strategis dan mapan di 

bidang perdagangan produk teknologi nano hingga tahun 2025. 

Salah satu bidang studi teknologi nano adalah nano farmasi mengenai 

produksi obat-obatan dengan menggunakan teknologi nano. Selama satu 

dekade terakhir, Iran secara resmi memulai aktivitas penelitian dan 

pengujian di bidang teknologi nano, dan saat ini para pakar Iran berhasil 

mencapai kemajuan besar di bidang produksi nano. Contohnya adalah 

produksi nano pipa karbon, produksi material magnetis dan nano bakterial. 

Di bidang produksi obat, para pakar dari Universitas S hahid Behesti 

Tehran berhasil memproduksi obat Interferon Gamma-1 dengan 

menggunakan teknologi nano. Obat baru yang masuk ke pasar tahun lalu ini 

digunakan untuk mengobati penyakit kelainan genetik dan korban senjata 

kimia. Setelah AS dan Jerman, Iran adalah negara ketiga yang mampu 

memproduksi obat ini dan menjualnya ke pasar. Dari keberhasilan Iran 

dalam memajukan teknologi nano dibidang farmasi tentu saja meingkatkan 

pemasukan Negara. 

 Selain itu upaya Iran dalam menjaga ke stabilitas ekonomi bisa 

dilihat dari peningkatan produksi bajanya, hal ini dipengaruhi berbagai 

infrastruktur penting. Terkait hal ini, Iran memiliki potensi tinggi untuk 

mencapai kemajuan di bidang industri baja. Dengan memperhatikan 

berbagai aspek mengenai produksi baja, Iran merupakan negara yang tepat 

untuk investasi di bidang industri baja.  Sebab negara ini memiliki banyak 
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tenaga ahli, energi yang besar, potensi yang tinggi, posisi strategis Iran di 

perairan internasional untuk mengekspor produksi, serta melimpahnya 

sumber daya tambang termasuk lebih dari dua milyar ton bijih besi. Dengan 

demikian, kebijakan Iran meningkatkan produksi baja, berperan strategis 

bagi pembangunan ekonomi dan industri negara ini demi memenuhi 

meningkatnya kebutuhan dalam negeri, sekaligus bersaing memasuki pasar 

besar Timur Tengah dan dunia. Berdasarkan data resmi, potensi baja Iran 

pada tahun 2012 menembus 18 juta ton pertahun. Business Monitor 

International dalam laporannya mengenai industri baja Iran menyebut 

industri baja Iran pada tahun 2010-2012 kian berkembang pesat. 

 Tahun 2012, industri baja Iran tumbuh dengan kapasitas produksi 

sebesar 4,62 juta ton. Tahun 2013, produksi perusahaan baja Isfahan 

diprediksi meningkat 10 persen. Perusahaan baja Mobarak naik tujuh persen 

mencapai 5 juta ton. Diperkirakan, produksi baja Mobarak akan menembus 

9 hingga 10 juta ton. 

Selain itu, muncul proyek baru yang berada dalam tahap final seperti 

pabrik baja di Hormozgan. Jika proyek baru ini rampung, maka Iran 

menjadi pusat produksi baja dan alumunium terbesar di Timur Tengah 

dengan kapasitas produksi 10 juta ton baja dan 500 ribu alumunium 

pertahun. 

Menurut Ahmadinejad, sejak dirinya menduduki jabatan produksi 

baja Iran melonjak dari 9,7 juta ton menjadi 24 juta ton, produksi semen 

naik dari 33 juta ton menjadi 80 juta ton, sedang produksi petrokimia 

melonjak dari 18,2 juta ton menjadi 58 juta ton.  
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Ahmadinejad menambahkan juga bahwa nilai total investasi di 

sektor industri Iran antara tahun 1978 hingga 2004 hanya sebesar 210.000 

miliar rial, namun sejak ia memegang kekuasaan nilianya telah melonjak 

menjadi 1.150.000 miliar  rial.
46

 

Tabel 3.1  

Ekonomi Iran 

Pendapatan per kapita 8.400 dollar(th 2013) 

Pertumbuhan ekonomi 5,9%(th 2013) 

Pendapatan domestic bruto 561,6 milliard dollar(th 2013) 

Pendapatan domestic bruto (GDP) 

sector 

Pertanian(11.8%), industry (43.3%), 

jasa (44.9%) 

Industri utama Industri perminyakan, industry 

mobil, industry farmasi, industry 

tekstil, industry semen. 

Minyak bumi Produksi : 3.979 juta barrel/hari, 

konsumsi : 1.425 jutabarrel/hari, 

ekspor : 2.5 juta barrel/hari, 

cadangan minyak 133.8milliar barrel 

(th 2013) 

Gas alam Produksi: 79  milliar m
3
, Konsumsi: 

72.4 milliar m
3
, Ekspor: 3.4 millar 

m
3
, Cadangan gas alam: 26.7 trilliun 

m
3
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Produk pertanian Gandum, beras, buah-buahan, 

kacang-kacangan, katun 

Komiditi ekspor Minyak 80%, besi, bahan kimia, 

karpet kerajinan, mobil, produk 

pertanian, bahan makanan 

Pendapatan ekspor 55.42 milliar dollar (2013) 

Mitra perdagangan Rusia 30%, Jepang 22.4%, China 

11.2%, Italy 8%, Afrika Selatan 

5.8%, Korea Selaatan 4%, Taiwan 

4.6%, Turkey 4.4%, Belanda 4% 

(2004) 

Cadangan Mata Uang Asing dan 

Emas 

4.5 juta dollar(2013) 

Sumber : http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html 

Dalam masa kurang 10 tahun, Iran berhasil mencapai pertumbuhan 

ekonomi rata-rata 6 persen. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini dicapai 

dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri dan peningkatan produksi 

kotor nasional di bidang industry, pertanian, dan jasa. Pertumbuhan 

ekonomi Iran terjadi secara konsisten seiring dengan terus berlangsungnya 

embargo ekonomi yang diterapkan PBB dan Uni Eropa terhadap Iran. Kini, 

Iran bahkan telah menjadi eksportir jasa tekhnik diberbagai bidang. 

Pertumbuhan non minyak Iran, untuk pertama kalinya sejak kemenangan 

Revolusi Islam, saat ini telah mencapai 11 milyar dollar pertahun. 

Berdasarkan laporan bank dunia, pada tahun 2012 lalu, Iran merupakan 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html
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Negara keempat di Timur Tengah yang pendapatannya tidak hanya 

bergantung pada minyak. 

 Selain itu, Iran juga merupakan Negara dengan pertumbuhan 

ekonomi tertinggi dikawasan Timur Tengah. Keberhasilan Iran untuk 

mencapai swasembada barang-barang srategis, misalnya gandum, dan 

peningkatan 40 persen ekspor bahan makanan pada tahun 2012 adalah di 

antaara keberhasilan Iran yang lain. Dibidang teknologipun Iran mencapai 

kemajuan, saat ini Iran berada dalam daftar Negara-negara pengekspor jasa 

teknologi pembangunan bendungan besar, pabrik baja, kilang minyak, dan 

pabrik mobil. Selain itu, Iran kini tengah menjalankan berbagai program 

ekonomi besar, seperti pembentukan kawasan khusus ekonomi Pars Selatan 

dengan keikut sertaan para kontraktor dan pakar dalam negeri, yang 

didukung oleh modal asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 


