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BAB V 

KESIMPULAN 

Iran merupakan salah satu Negara tertua di dunia, kaum Elarnit 

adalah peradaban awal yang di Iran mereka menetap pada 5000 tahun lalu. 

Pemerintah Iran menerapkan sistem ekonomi perencanaan sentral dimana 

sumber minyak dan perusahaan-perusahaan utama yang dimiliki oleh 

pemerintah, dan juga beberapa perusahaan swasta, setelah revolusi islam 

terjadi di Iran beberapa aktor dunia internasional melakukan embargo 

mekonomi terhadap Iran karena Iran dinilai telah mengembangkan senjata 

nuklir namun melalui sistem ekonomi perencanaan sentral Iran bisa 

dikatakan stabil. 

Setelah terjadi Revolusi Ayatollah Khomeini diangkat sebagai 

pemimpin Iran yang baru, Masyarakat Iran menyadari bahwa dalang dari 

semua kekacau ini adalah Amerika Serikat, Amerika menggunakan Shah 

sebagai bonekanya untuk memuluskan langkahnya dalam menguasai Iran 

dibidang politik dan ekonomi. Kesadaran itulah yang akhirnya membuat 

rakyat Iran marah terhadap Amerika. Hubungan diplomasi Iran-Amerika 

yang sudah lama dibentuk Shah diputuskan oleh Ayatollah Khomeini. 

Pemutusan hubungan diplomasi Iran terhadap Amerika yang 

akhirnya menjadi salah satu faktor kebencian Amerika terhadap Iran. 

Bangkitnya rezim baru tersebut jelas memperburuk hubungan Iran dan 

Amerika,  
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As menentang setiap pinjaman internasional kepada Iran karena AS 

menilai Iran merupakan salah satu Negara sposor terorisme, hal itu terjadi 

pada era Reagan. Kemudian Reagan memerintahkan pengirimaman kapal-

kaapal perang angkatan laut AS untuk mengawal kapal sipil karena Reagan 

menganggap Iran mulai mengancam lalu lintas di Teluk Persia dan Selat 

Homuz pada tahun 1987. 

Tidak hanya itu Amerika Serikat juga mempermasalahkan nuklir 

Iran, kebijakan luar negeri AS 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). 

Bukan hanya Amerika Serikat yang menekan Iran, oraganisasi 

Internasional Uni Eropa dan PBB juga ikut memberi Sanksi terhadap Iran. 

pada tahun 2012 Uni Eropa  menjatuhkan sanksi dan Embargo terhadap Iran 

terkait program nuklir Iran dengan melarang seluruh negara Uni Eropa 

untuk mengekspor minyak dari Iran, namum ternyata masih ada 3 negara 

yang tidak menghiraukan embargo yang di lakukan oleh Uni Eropa yang 

tetap mengimpor minyak dari Iran diantaranya  Yunani, Spanyol, Italia. Dan 

menjatuhkan sanksi ekonomi berupa larangan kerja sama dengan bank, 
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asuransi dan PMA dalam sektor gas dan minyak bumi Iran, yang telah 

ditetapkan PBB kepada Iran. 

Selain sanksi yang diberikan Uni Eropa berupa embargo dibidang 

perekonomian Iran, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa juga 

ikut mempersulit keadaan Rezim Revolusi Islam Iran tersebut dengan 

mengesahkan Resolusi 1929 berisi sanksi tambahan bagi Iran menyangkut 

program pengembangan nuklir negara pimpinan Presiden Hassan Rouhani 

itu. Sanksi yang diberikan PBB kepada Iran antara lain sanksi nuklir dimana 

Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, sanksi migas dimana Iran 

tidak boleh mengirimkan minyak mentah dipasar internasional, larangan 

ekspor senjata yang di khawatirkan dapat mengembangkan ilmu atomic, 

sanksi pada bidang berbankan dimana Iran tidak boleh meminjam dana, 

sanksi untuk melakukan kegiatan diluar negeri yang sensitive seperti 

penampangan, produksi atau penggunaan bahan-bahan berteknologi 

uranium dan yang terakhir sanksi finansial yang dikenakan kepada beberapa 

orang Iran yang mana hal tersebut merupakan larangan bepergian keluar 

negeri seperti sanksi terhadap Javad Rahiqi, kepala pusat teknologi nuklir 

Iran. 

Dibidang sumber daya manusia dan kualitas pemerintahannya, ialah 

generasi muda Iran umumnya telah mengenyam pendidikan modern 

sehingga mempunmyai cukup bekal untuk memahami kondisi politik luar 

negeri yang sedang dihadapi oleh Iran. ketersediaan tenaga ahli sangat 

membantu dalam menjalankan industry-industri Iran untuk tetap 

menghidupkan perekonomian Iran nyang dilanda sanksi embargo. 
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Keberhasilan Iran dalam menghadapi berbagai tekanan ini karena Iran 

memiliki kualitas pemerintah yang baik, strategi yang tepat yang digunakan 

eoleh pemerintah Iran dalam menghadapi sanksi yaitu, melakukan berbagai 

diplomasi dengan berbagi Negara guna mengkampanyekan program nuklir 

Iran yang tidak diperuntukan untuk pembuatan senjata pemusnah massal, 

upaya meyakinkan Negara lain membuahkan hasil dimana pada tahun 2010 

penjatuhan sanksi oleh PBB kepada Iran telah mengalami peringanan sanksi 

karena China dan Rusia tidak menyetujui adanya penjatuhan sanksi yang 

terlalu berat. Strategi pemerintah Iran dalam bertahan menghadapi embargo 

ekonomi PBB dan Uni Eropa adalah penerapan ekonomi muqawama 

Selain dari kekuatan nasional Iran dibidang sumber daya manusia 

dan kualitas kepemerintahn untuk tetap bertahan menghadapi sanksi-sanksi 

atau embargo yang dijatuhkan oleh beberapa aktor Internasional tersebut 

Iran harus memperkuat nasional powernya dibidang ekonomi Iran terus 

mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Karena Iran menggunakan 

konsep ekonomi muqawama dengan menggunakn konsep ini pemerintah 

Iran tidak lagi tergantung pada minyak dan gas alam karena pada konsep ini 

pemerintah mengupayakan pengoptimalisasian industry-industri lain selain 

industry minyak bumi dan gas alam dan pengoptimalisasian ekonomi 

menengah dan ekonomi bawah, dari kebijakn pemerintah yang tepat itu 

sehingga Iran mampu bertahan dari berbagai tekanan barat.  

Selain mengandalkan nasional powernya untuk bertahan dari tekanan 

yang diberikan oleh beberapa aktor internasional Iran juga menggunakan 

kerjasama internasionalnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena 
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hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan 

kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara 

tersebut, dalam hal ini Iran menjalin beberapa kerjasama Internasional 

dengan Indonesia dan China yang di kenal dengan Negara yang super 

power. Bagi Iran, Republik Rakyat Tiongkok merupakan partner kerjasama 

dalam hubungan internasional yang menguntungkan, karena menjadi negara 

eksportir besar bagi Iran dalam bidang mesin dan peralatan, tekstil, produk 

kimia dan barang-barang konsumsi. Selain itu banyak perusahaan minyak 

Republik Rakyat Tiongkok yang menanamkan investasinya di Iran. 

Perusahaan-perusahaan tersebut membantu Iran dalam penyulingan minyak 

dan gas karena minimnya teknologi yang dimiliki Iran. Secara tidak 

langsung ini akan membantu meningkatkan produksi minyak dan gas Iran 

yang akan mendukung pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut.  

Secara politik Iran menganggap Republik Rakyat Tiongkok sebagai 

kekuatan besar yang dapat menandingi AS, sehingga Republik Rakyat 

Tiongkok merupakan sekutu potensial bagi Iran dimana Iran memanfaatkan 

hal tersebut untuk membantunya melawan hegemoni AS di kawasan Timur 

Tengah. Selain itu, Iran mengharapkan Republik Rakyat Tiongkok mampu 

meminimalisir penjatuhan sanksi-sanksi oleh Amerika, PBB dan Uni Eropa.  

Selain dengan China Iran juga menjalin kerjasama dengan Indonesia 

Hubungan Iran dan Indonesia. Dampak positif yang dirasakan Iran dengan 

menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk tetap bertahan dari tekanan 

berbgai aktor internasional adah, Pada tahun 2008 ketika Indonesia menjadi 

salah satu dewan kemanan PBB tidak tetap, Indonesia menolak memberikan 
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suaranya pada sidang pengajuan tambahan Sanksi embargo pada Iran. 

Indonesia memilih sikap abstain dalam menyikapi resolusi DK PBB dalam 

ketegangan Nuklir Iran. Indonesia juga mengatakan bahwa situasi pada saat 

resolusi sebelumnya tentang pemberian sanksi terhadap Iran, yaitu Resolusi 

Nomor 1737 dan 1747, tidak sama dengan situasi saat ini, karena Indonesia 

melihat Iran sedang bekerja sama dengan badan pengawas atom PBB, IAEA 

sehingga Indonesia memilih untuk mendukung dilanjutkannya kerjasama 

antara Iran dengan IAEA tersebut.  

Kerjasama Internasional antara Indonesia juga terjalin dalam bidang 

ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Iran dan Indonesia saling melihat bahwa 

kedua Negara memiliki banyak potensi dan kapasitas jika hubungan kedua 

Negara dikembangkan, hal itu dikarenakan jumlah penduduk Indonesia 

yang besarjelas membutuhkan pasokan bahan bakar energi yang tinggi pula. 

Iran sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia bisa 

mengisinya. Sementara Indonesia sendiri memiliki komoditas yang 

dibutuhkan Iran seperti karet, kelapa sawit, kertas, kayu, teh, kopi, coklat 

dan lainnya. Selain itu, Indonesia sedang melakukan banyak pembangunan 

dalam bidang infrastruktur membutuhkan investasi yang sangat banyak dan 

Iran menjadi pilihan yang sangat tepat karena Iran dalam hal ini merupakan 

negara yang cukup maju di bidang infrastrukturnya sehingga dengan 

adanyanya kerjasama ini maka Indonesia dapat mendorong komunitas 

bisnis Iran untuk menanam investasi di bidang infrastruktur. 

Dengan mengandalkan kekuatan ekonomi, militer, sumberdaya 

manusi dan kerjasama internasionalnya sampai saat ini Iran masih mampu 
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bertahan dari berbagai tekanan berupa sanksi dan embargo yang dijatuhkan 

oleh beberapa aktor internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan 

PBB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


