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                      PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan  sejarah  antara  Amerika  Serikat  dan  Iran
selama  ini  tidak  selalu  berjalan  mulus.  Beberapa  dekade
belakangan  ini  dipenuhi  dengan  ketidakpercayaan  dan  aksi
saling  tuduh.  Dari  kudeta  tahun  1953,  revolusi,  hingga
kesepakatan  nuklir  tahun  2015  yaitu  JCPOA  (Join
Comprehensive  Plan  Of  Action).  Pada  masa  kepemimpinan
Barack Obama,  Obama   telah  menepati  janjinya  untuk
mewujudkan  sebuah  kesepakatan  nuklir  dengan negara  Iran
sekaligus mencabut embargo dan sanksi yang telah diberikan
terhadap Iran dengan maksud untuk memperbaiki  hubungan
dan menjaga keadaan dunia internasional  jauh dari  kegiatan
destruktif.  Kesepakatan  yang  dinamakan  JCPOA  atau  Joint
Comprehensive  Plan  of  Action  tersebut  melibatkan  Rusia,
China, Prancis, Inggris dan Jerman.

JCPOA yang menjadi keputusan Obama tersebut, saat
itu menandakan tonggak sejarah baru hubungan Iran-AS sejak
masa  revolusi  tahun  1979  dengan  maksud  Normalisasi
hubungan  dengan  Iran  serta  menentang  aksi  destruktif
terhadap pengayaan Uranium sebagai  bahan utama  pembuat
nuklir. Hubungan ini dibangun di atas prinsip diplomasi yang
saling  menguntungkan  (mutual  interest)  dan  saling
menghormati (mutual respect). (Misrawi, 2018).

Selepas  kepemimpinan  Barack  Obama,  banyak
perubahan kebijakan yang tidak lazim di awal Donald Trump
memimpin,  kebijakan Trump yang  dinilai  tidak  lazim salah
satunya  itu  ialah  keluar  dari  kesepakatan  JCPOA.  Donald



Trump bukan saja mengakhiri kesepakatan Nuklir yang telah
dibuat,  tapi  juga  menerapkan  kembali  embargo  dan  sanksi
hukumannya  2 kali  lipat dari apa yang pernah diterima Iran
sebelumya. 

Donald Trump mencabut  kesepakatan nuklir  dengan
Iran itu dibarengi dengan penghentian pasokan minyak Iran ke
sejumlah negara,  pemblokiran di  sektor otomotif  dan logam
mulia serta menutup pasar internasional bagi Iran.

 Donald  Trump  mengeluarkan  gagasan  berupa
pernyataan  dan strategi  paling keras  dan dinilai  tidak lazim
terhadap  Iran  itu  dengan  sebutan   “Maximum  Pressure
Campaign” atau kampanye tekanan maksimum terhadap Iran.
Maximum  pressure  campaign ialah  strategi  Aliansi  antara
negara  AS  dan  sekutunya.  Donald  Trump  memastikan
maximum pressure campaign akan menggigit Iran melampaui
kekuatan Iran dalam menangkalnya.  (Meilani & Wahyuni, 3
November 2018).

Strategi ini memastikan setiap negara manapun harus
meninggalkan pasar Iran,  Maximum pressure campaign  juga
memastikan  negara  yang  bekerjama  sama  dengan  AS  yang
saat  ini  berbisnis  dengan  Iran  akan  mematuhi  AS  sebagai
bentuk  kepatuhan  individu  atau  entitas.  Meskipun  Donald
Trump telah mencederai  keputusan yang  dibuat  sebelumnya
dan  menggiring  AS  kembali  kepada  zaman  kegelapan  atas
keputusannya  keluar dari kesepakatan nuklir.  Donald Trump
tetap kukuh pada pendiriannya bahkan Trump meminta negara
aliansinya  Saudi  Arabia  untuk  menaikkan  Produksi
minyaknya. Hubungan antara AS dan Iran yang awalnya sudah
membaik  malah  harus  bertambah  buruk  akibat  retorika
monolog  yang  diperankan  oleh  Donald  Trump  (Meilani  &
Wahyuni,  3  November  2018).  Retorika  monolog  ini  akan



berkelanjutan dan mengakibatkan dinamika politik di kawasan
Timur-tengah  semakin  membara  kedepannya  dikarenakan
posisi  AS  sebagai  pemantik  yang  memosisikan  dirinya
memihak  ke  negara-negara  yang  selama  ini  memusuhi  Iran
yakni Arab Saudi & Israel (Misrawi, 2018).

Ketika  beberapa  negara  mulai  mencekal  langkah-
langkah  yang  telah  dilakukan  Donald  Trump  itu  sudah
kebablasan, Trump terus menekan Iran tanpa henti melakukan
maximum  pressure  campaign dibandingkan  melakukan
strategi akomodatif seperti yang dilakukan Barack Obama atau
cara yang lainnya. Donald Trump memilih untuk menarik diri
dari kesepakatan nuklir yang sudah dibuat di era sebelumnya.
Demikian  juga  kesepakatan  itu  dinilai  tidak  mengurangi
aktivitas kekerasan dan destabilisasi Iran di Afganistan, Irak,
Lebanon,  Suriah,  Yaman,  dan  Gaza.  Iran  masih  memasok
rudal kepada kelompok Houthi yang ditembakkan ke wilayah
Arab Saudi, mendukung serangan Hamas terhadap Israel dan
merekrut  para  pemuda  Afganistan,  Irak,  dan  juga  Pakistan
yang mudah terpengaruh untuk berjuang dan mati  di Suriah
(Meilani & Wahyuni, 3 November 2018).

Disisi lain dari pihak Iran mengungkapkan bahwa Iran
sama sekali  tidak memperoleh manfaat  ekonomi apa pun di
dalam kesepakatan itu (JCPOA), tetapi tidak mungkin untuk
mendapatkan kesepakatan di luar, bahkan jika itu adalah untuk
berbicara  dengan  Washington.   Iran  tidak  menggunakan
kemungkinan-kemungkinan  untuk  mencederai  hasil
kesepakatan,  tetapi  jika  Iran  benar-benar  meninggalkan
kesepakatan,  itu  akan  menyerahkan  hak  yang  telah
dimenangkan dengan susah payah untuk program nuklir yang
diabadikan dalam kesepakatan itu (Nasr, 2018).



Namun Trump terus menentang pernyataan Iran yang
menyatakan  dirinya  tidak  pernah  mencederai  perjanjiannya,
maximum pressure campaign inilah bentuk perjanjian nuklir
yang dinilai sebaik-baiknya langkah yang pernah diambil AS.
Trump dengan maximum pressure campaign inilah yang akan
mengungkapkan kenyataan sebenarnya. Kebijakan Trump ini
dipercayainya akan mampu untuk menumpas praktek-praktek
korupsi yang dianggap selama ini berlangsung di negeri Iran
yang telah dilakukan Ayatollah Ali Khamenei dan pemimpin
sebelumnya  Ruhollah  Khomeini  yang  diperoleh  dengan
pengambilan alih aset-aset kaum minoritas politik dan agama
yang kerap digunakan untuk membiayai aksi terorisme.

Trump sedang berkonsentrasi menginisiasi  maximum
pressure  campaign yang  dirancang  untuk  menyumbat
pendapatan  Korps  Garda  Revolusi  Islam  (Islamic
Revolutionary  Guard  Corps). Ketakutan  masa  lalu  AS  dan
aliansinya Israel yang tak terlupakan ialah ketika Iran pernah
melakukan  pengujian  2  rudal  Qadr  H dengan  frase  "Israel
harus  dihapuskan" yang  tertulis  di  sisi  dirudal. Amir  Ali
Hajizadeh  sebagai  kepala  divisi  IRGC  atau  kedirgantaraan
Garda Revolusi Iran, Amir Ali Hajizadeh menegaskan bahwa
uji coba rudal itu dimaksudkan untuk mengintimidasi  Israel,
dengan menyatakan "Jarak 2.000 kilometer (1.240 mil) rudal
kami adalah untuk menghadapi rezim Zionis. Israel dikelilingi
oleh negara-negara Islam dan itu tidak akan berlangsung lama
dalam perang. Itu akan runtuh bahkan sebelum tertabrak oleh
rudal-rudal ini ”. (Jafari, 2014)

Kebijakan  Donald  Trump  yang  menginisiasi  upaya
“maximum  pressure  campaign”  terhadap  negeri  Iran  ini
memiliki  suatu  makna  yang  tersirat  dan  mempunyai  makna
yang  cukup luas  namun  tersembunyi  didalam kebijakannya,



karena dunia internasional mengetahui  bahwasannya  saat  ini
Timur  Tengah  sedang  akan  mengalami  instabilitas  terhadap
politik di masa mendatang.

Pada hakikatnya Donald Trump hanyalah juru bicara
Israel  dan  Arab  Saudi  yang  dimana  kedua  negara  tersebut
dimanfaatkan Amerika Serikat sebagai kaki dan juga tangan
Amerika Serikat di Timur tengah yang dimana kedua negara
ini sama-sama memusuhi Iran. Donald Trump dan aliansinya
terus  membangun  sebuah  upaya  pelemahan  terhadap  Iran
dengan  sanksi-sanksi  yang  agresif  dan  embargo  yang
diterapkan  2  kali  lipat  dari  semula  dan  mencegah  kegiatan
perekonomian internasional baik ekspor-impor yang berkaitan
langsung dengan negara Iran.

Selanjutnya  penulis  akan  melanjutkan  penelitian  ini
dengan  menganalisis  Kebijakan  Donald  Trump  dan  peneliti
akan  menganalisis  langkah-langkah  AS  apa  saja  dalam
mencapai  kepentingan  negaranya  yang  melibatkan  negara-
negara mitra didalamnya dan faktor apa saja yang mendorong
Amerika Serikat melakukan suatu tindakan tersebut.

Rumusan Masalah

Dalam  menganalisis  Langkah  Donald  Trump  atas
Kebijakannya  yang  mengisolasi  Iran  melalui  “maximum
pressure  campaign” maka  rumusan  masalah  penelitian  ini
yaitu:  “  Mengapa  Donald  Trump  Melakukan  Maximum
Pressure Campaign  dalam kasus Program Nuklir Iran?”



Jangkauan Penelitian

Untuk  membatasi  jangkauan  penelitian  agar  tetap
dalam  konteks  dan  fokusnya,  maka  dari  itu  penulis  akan
membahas  kebijakan dan langkah-langkah yang di  buat  dan
inisiasi  oleh   Donald  Trump  melalui  maximum  pressure
campaign  terhadap Iran yang di mulai dari tahun terpilihnya
Donald Trump pada tahun 2017 sebagai Presiden sah Amerika
Serikat.

Landasan/Kerangka Teori

Adapun  analisa  yang  digunakan  untuk  membantu
penulis  dalam mengerjakan  penelitian  ini   ialah  :  Rational
Choice Theory & Alliance Theory. 

Rational Choice 

Rasional  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai
dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah
menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran
yang  sehat,  cocok  dengan  akal  (KEMDIKNAS,  17).  Jadi
makna dari  kata rasional ialah suatu pikiran seseorang yang
didasarkan pada sebuah pertimbangan akal  dan logika yang
sehat.  Namun  dapat  diartikan  pula  sebagai  sesuatu  yang
dilakukan  berdasarkan  pemikiran  dan  pertimbangan  yang
logis, pikiran yang sehat, dan selaras dengan akal pikiran. Jadi
yang  dinamakan  dengan pilihan rasional  ialah suatu pilihan
yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi
individu masing-masing.

Menurut  Coleman   pada  sistem  sosial  terletak
perhatian  sosiologi  didalamnya  ,  yang  dimana  fenomena
makro  harus  dijelaskan  oleh  faktor  internalnya,  khususnya



oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada
individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan
sosial.  Sehingga,  inti  dari  perspektif  Coleman  ialah  bahwa
teori  rasional  tidak  hanya  merupakan  latihan  akademis,
melainkan  harus  dapat  mempengaruhi  kehidupan  sosial
melalui  intervensi  tersebut.  Fenomena  pada  tingkat  mikro
selain yang bersifat individual dapat menjadi sasaran perhatian
analisisnya. Interaksi antar individu dipandang sebagai akibat
dari  fenomena  yang  mengemuka  di  tingkat  sistem,  yakni,
fenomena  yang  tidak  dimaksudkan  atau  diprediksi  oleh
individu. (Coleman, 2013)

Adanya  campur  tangan yang dilakukan oleh negara,
masa atau seseorang ialah arti dari Intervensi itu sendiri. Dari
munculnya  intervensi  diharapkan  dapat  memberi  sebuah
perubahan  sosial.  Di  dalam  sebuah  sistem  sosial,  individu
memegang  peranan  utama  didalamnya  yang  memastikan
berfungsi atau tidaknya suatu sistem tersebut. Karena sebuah
sistem  pada  awalnya  merupakan  pembentukan  yang
dikumpulkan  dan  dijadikan  satu  kemudian  disusun  menjadi
sebuah sistem.

Teori  Rational Choice yang dituturkan oleh coleman
tersebut  terlihat  jelas  pada  gagasannya  bahwa  tindakan
perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut
adalah  tindakan  yang  ditentukan  oleh  nilai  atau  preferensi
(Coleman, 2013). 

Ada  dua  unsur  utama  dalam  teori  Coleman,  yaitu
Resource & Actor. Pertama, resource yang dimaksud coleman
ialah  setiap  potensi  yang  ada  atau  bahkan  yang  dimiliki.
Resource dapat berupa sumber daya, yakni sumber daya yang
telah  disediakan  atau  potensi  kekuatan  ataupun  kekuasaan
yang  dimiliki  dan  juga  sumber  daya  pada  personal,  yaitu



potensi  yang  ada  dalam individu  itu  sendiri.  Kedua,  actor
sebagai individu yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal
ini, actor ialah seseorang yang mampu memanfaatkan sumber
daya dengan baik. Actor yang dimaksud disini ialah individu
yang  memiiki  tujuan  dan  pilihan  berdasarkan  logika  actor.
Actor memanfaatkan  kekuatannya  untuk  memilih  dan
bertindak  atas  keingingannya  serta  mengontrol  resource  itu
sendiri  atas  kehendak  actor  (George,  Goodman,  &  Ritzer,
2012).

Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa aktor ialah
pemegang  kunci  utama  dalam  memutuskan  dan  melakukan
sebuah tindakan. Aktor disini dapat dimaksud sebagai individu
atau negara yang melakukan suatu tindakan dalam mencapai
serta memaksimalkan kepentingannya sebagai keputusan yang
diambil untuk membawa hasil. Sebagai contoh, jika preferensi
1 dianggap lebih baik dan lebih tepat dari preferensi 2 dan 3
maka  aktor  akan  memutuskan  untuk  memilih  preferensi  1,
aktor dapat menentukan preferensi apa saja karena aktor tahu
apa yang dinginkan dan apa yang harus dilakukan.

Teori  rational  choice  ialah alat  dalam berfikir  logis
dan rasional didalam membuat suatu keputusan. Sama halnya
dengan Donald Trump yang memilih menggunakan maximum
pressure  campaign  sebagai  pilihan  yang  dianggap  paling
rasional  dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya  hingga
pada akhirnya menjadi suatu keputusan yang dipandang sangat
rasional.



Teori Aliansi 

Menurut  Goldstein,  Aliansi  adalah  sebuah  koalisi
negara-negara  yang  mengkoordinasikan  tindakan  mereka
untuk  menangkal  ancaman  yang  dapat  merubah  stabilitas
negara,  koordinasi  yang  dibentuk  akan  menciptakan  sebuah
hubungan formal antara dua atau lebih kelompok. Negara akan
memutuskan untuk melakukan upaya aliansi dalam merespon
ancaman  dapat  dilakukan  dengan  2  strategi  utama  yaitu
balancing  dan  bandwagoning. Dalam  balancing,  negara
melakukan aliansi dengan pihak lain untuk menghadapi negara
yang memberikan ancaman. Sedangkan bandwagoning, negara
melakukan  pendekatan  dengan  negara  yang  memberikan
ancaman (Goldstein & Pevehouse, 2004).

Maximum  Pressure  Campaign  adalah  istilah  yang
digunakan  AS  dalam  membentuk  kelompok  Aliansi  untuk
menekan  Iran  agar  tetap  berada  pada  jalan  yang  telah
ditentukan Trump, menghentikan segala bentuk pembangunan
program  nuklir  Iran  dan  ancaman  militer  di  timur  tengah
khususnya terhadap Saudi Arabia dan Israel.

Goldstein  menekankan  istilah  Aliansi  itu  sebagai
upaya  perjanjian  formal  antara  dua  atau lebih negara  untuk
saling  mendukung  dalam  kasus  perang.  Tujuan  utama  dari
sebagian  besar  aliansi  adalah  untuk  menggabungkan
kemampuan  anggota,  dengan  cara  ini  yang  nantinya  akan
memajukan  kepentingan   masing-masing  anggota.  Aliansi
secara  umum  memiliki  tujuan  untuk  menambah  kekuasaan
relatif  para  anggotanya  terhadap negara-negara  lain,  Aliansi
akan  menjamin  keamanan  negara  anggota  dari  aktor  yang
dominan dalam keanggotaan aliansi  yang dibentuk sehingga
menambah  kekuasaan  relatif  para  anggota,  sehingga
ancamanpun dapat diatasi secara independen nantinya  



 Menurut  Maksum (2017)  dalam Jurnal  Sosial  dan
Politik yang berjudul  “Regionalisme dan Kompleksitas Laut
China Selatan” menyatakan Strategi yang dapat meningkatkan
pertahanan negara dan dapat menjamin keamanan suatu negara
dari  ancaman  baik  dari  dalam  maupun  luar  ialah  aliansi.
Strategi tersebut yang akan menawarkan pilihan politik yang
dapat  dilakukan  sebuah  negara  untuk  melakukan  balancing
yaitu  bergabung  dengan  kekuatan  yang  lebih  dominan  atau
melakukan balancing dengan skala rendah. Suatu negara yang
pragmatis akan selalu bergabung dengan kekuatan yang lebih
besar  mengingat  resiko  yang  dialami  akan bertambah  besar
jika  harus  “head-to-head”,  beraliansi  akan  meningkatkan
jaminan  keamanan,  namun  kekuatan  yang  besar  tersebut
diukur dengan keintensifannya sebagai kekuatan meski dalam
skala kecil sekalipun (Maksum, 2017).

Menurut Obsatar Sinaga Aliansi yang terbentuk akan
memiliki  kapabilitas  yang   lebih  besar  sehingga  akan
mempengaruhi  posisi  tawar  negara  anggota  dengan  negara
lainnya,  posisi  tawar  yang  dimaksud  adalah  Power  dalam
mempengaruhi  Decision  Making  secara  dominan  terhadap
negara  lainnya  yang  memiliki  daya  ancam sehingga  negara
aliansi  bisa  terus  mempertahankan  capability  &  stability
negaranya dalam menangkal sebuah ancaman.

Aliansi  dibentuk  untuk  merespon  adanya  ancaman.
Ketika kekuataan sebuah negara meningkat dan  mengancam
saingannya,  maka  akan  dibentuk  sebuah  aliansi  untuk
membatasi  peningkatan  kekuatan  negara  tadi,  dibentuknya
aliansi  juga  didasari  oleh  rasa  takut  atas  kekuatan  yang
mengancam,  oleh  karena  itu  negara  beraliansi  untuk
membangun sesuatu kekuatan yang sama besarnya  atau bisa
mengalahkan kekuatan ancaman tersebut, jika ancaman dapat



dikalahkan  atau  sudah  hilang,  aliansi  yang  dibentuk  dapat
dibubarkan (Sinaga, 2014).

Dalam tulisan  John  Hillen  and  Michael  P.  Noonan
yang berjudul The Geopolitics of NATO Enlargement, Aliansi
merupakan perjanjian untuk saling mendukung secara militer
jika salah satu negara penandatangan perjanjian diserang oleh
negara  lain;  selain  itu  aliansi  ditujukan  untuk  memajukan
kepentingan bersama di  antaranegara anggota.  Aliansi  dapat
bersifat  bilateral  maupun  multilateral,  rahasia  atau
terbuka,sederhana  atau  sangat  terorganisasi,  dapat  berjangka
lama atau pendek,  serta dapat  dikendalikan untuk mencegah
atau memenangkan sebuah perang (Hillen & Noonan,  1998,
hal. 21-34).

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas,
maka dapat ditarik hipotesa yaitu Donald Trump melakukan
Maximum Pressure Campaign karena: 

1. AS  ingin  menekan  agar  Iran
menghentikan Program Nuklir.

2. AS  ingin  menekan  agar  Iran
menghentikan dukungan terhadap IRGC.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Jenis Data



Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah
penelitian  yang  bersifat  kualitatif  menggunakan  teori  yang
telah  dipaparkan  pada  sub-bagian  kerangka  teoritis  sebagai
dasar acuan bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan
mengenai fenomena yang terjadi secara sistematis dan akurat
sesuai fakta-fakta yang ada. Data yang digunakan adalah data
sekunder  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  di
kerjakan.  Penelitian kualitatif  secara umum dapat digunakan
untuk  penelitian  tentang  kehidupan  masyarakat,  sejarah,
tingkah laku, organisasi, aktifitas sosial dan menurut Bogdan
dan  Taylor  juga  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  prosedur
penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan
atau  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati
(Sujarweni, 2014). 

Penelitian  kualitatif  berusaha  untuk  mengangkat
secara  ideografis  berbagai  fenomena  dan  realitas  sosial.
Pembangunan  dan  pengembangan  teori  sosial  khususnya
sosiologi  dapat  dibentuk  dari  empiri  melalui  berbagai
fenomena atau kasus yang diteliti. Dengan demikian teori yang
dihasilkan  mendapatkan  pijakan  yang  kuat  pada  realitas,
bersifat kontekstual dan historis (Somantri, 2005).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik  yang  digunakan  penulis  digunakan  penulis
dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan sumber-
sumber  yang  di  gunakan  adalah  meliputi  literature  yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa buku,
journal  penelitian, artikel dan laporan dari lembaga-lembaga
internasional  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Peranan
studi  kepustakaan  sebelum  penelitian  sangat  penting  sebab
dengan  melakukan  kegiatan  ini  hubungan  antara  masalah,
penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih



jelas.  Selain  itu  penelitian  akan  lebih  ditunjang,  baik  oleh
teori-teori  yang  sudah  ada  maupun  oleh  bukti  nyata,  yaitu
hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran (Setiawan, 2016).

Sistematika Penulisan 

Dalam  proses  penelitian  dalam  bentuk  skripsi  ini,
penulis  ingin  mengkategorikan  pembahasan  dalam beberapa
bab:

BAB I:  Penulis akan memaparkan pendahuluan yang
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
jangkauan  penelitian,  kerangka  teori,  tujuan  dan
manfaat penelititan, hipotesa, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB II: Membahas sejarah hubungan AS-Iran.

BAB III: Membahas mengenai upaya yang dilakukan
AS  terhadap  Iran  melalui  maximum  pressure
campaigne.

BAB IV: Membahas  mengenai  mengapa  Maximum
Pressure Campaigne yang  akhirnya  menjadi  strategi
AS dalam kasus program nuklir Iran.

BAB V: Kesimpulan, saran & daftar pustaka.
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