
      BAB II

SEJARAH HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT &
IRAN: KUDETA, REVOLUSI, & IRAN NUKE DEAL

1.1 PENDAHULUAN

Pada  bagian  ini  penulis  akan  memaparkan
pembahasan   mengenai  sejarah  berupa  hubungan  kerjasama
hingga konflik antara Amerika Serikat dan Iran . Di dalam bab
ini  penulis  memberikan  informasi  kepada  pembaca  berupa
peristiwa-peristiwa  besar  yang  melibatkan  kedua  negara
tersebut, sehingga pembaca dapat memahami mengapa kedua
negara  memiliki  hubungan  emosional  didalam  dunia
Internasional  yang  cukup  dekat.  Pada  bab  ini  penulis  akan
membagi  bab  ini  dengan  urutan  sejarah  yang  melibatkan
kedua  negara  tersebut  terlibat  :  kudeta  Iran  1953,  revolusi
Islam  1979,  penyerbuan  Kedutaan  Besar  AS,  insiden
pemberontakan,  Battle  Of  Warships,  poros  kekacauan,
perlawanan di medan perang, kepemiminan Ahmad Dinejad &
kesepakatan nuklir.

Amerika  dan  Iran  selama  ini  pernah  menjalin
hubungan,  selayaknya  negara  lain  yang  membangun  kerja
sama  bilateral  bahkan  konflik  sekalipun.  Trump  yang  baru
memimpin AS telah memutuskan untuk melepas segala bentuk
hubungan  negaranya  terhadap  negara  Iran  dengan   tidak
memberikan sertifikasi ulang terhadap kesepakatan nuklir Iran
yang  pernah  dibuat  sebelumnya  di  masa  kepemimpinan
Barack  Obama,  dimana  hal  ini  menandai  persitiwa  penting
lainnya  dalam  hubungan  antara  Iran  dan  Amerika  Serikat,
yang  selama  beberapa  dekade  dipenuhi  dengan
ketidakpercayaan  dan  aksi  saling  tuduh.  Dari  kudeta  tahun
1953, revolusi, hingga kesepakatan nuklir tahun 2015, berikut



adalah  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  sejarah  hubungan
Iran dan Amerika Serikat.

1.2 HUBUNGAN AS-IRAN (1952- 1953) 

KUDETA 28 MORDAD

Pada  19  Agustus  2018  yang  bertepatan  dengan
peringatan operasi  19 Agustus 1953 yang ke-60 tahun,  CIA
atau Badan Intelijen AS merilis  dokumen  National  Security
Archive  yang  berisi  tentang  operasi  intelijen  melakukan
penggulingan Mossadeq yang dikomandoi langsung oleh CIA
di University George Washington.

Kudeta 1953 atau yang lebih dikenal sebagai  Kudeta
28 Mordad di  negeri  Iran  ini  ialah  salah  satu  usaha  dalam
melengserkan  pemerintahan  Mohammad  Mosaddegh  agar
digantikan  posisinya  oleh  Mohammad  Reza  Pahlavi  yang
disertai oleh AS dan Inggris yang menjadi awal mula konflik
yang tak berkesudahan antara AS dan Iran saaat ini.

AS mengakui mengambil peran dalam kudeta tersebut,
Medeline  Albright  yang  menjabat  Menteri  Luar  Negeri  AS
pada tahun 2000 lalu, mengakui secara terbuka atas apa yang
telah  dilakukan  AS  dalam  operasinya  TPAJAX  atau
Operation AJAX. Presiden Barack Obama juga membenarkan
sejarah kelam atas kudeta AS terhadap Iran dalam sambutan
dan  pidatonya  di  Kairo  2009  dalam  aksi  menggulung
kepemerintahan Mohammad Mosaddegh saat itu di Iran.

Kudeta  ini  berawal  dari  keterpilihannya  Mohammad
Mosaddegh sebagai  Perdana  Menteri  Iran pada  tahun 1951.
Dalam  masa  jabatannya,  Mosaddegh  menasiolisasikan
tambang minyak terbesar didunia di Iran yang waktu itu masih
dibawah kendali Inggris melalui  Anglo-Persia Oil Company.



Kegelisahan   Amerika  Serikat  muncul  diakibatkan  oleh
potensi  tambang  minyak  terbesar  Iran  yang  telah
dinasiolisasikan  itu  mampu  membuat  Iran  dapat  kembali
membangun  perekonomiannya  pasca  perang  dunia  2
(Ebrahimian, 2017).

1.3 HUBUNGAN AS-IRAN (1978-1979)

REVOLUSI ISLAM IRAN

Revolusi  Islam  Iran  yang  dimulai  tahun  1978  ini
merupakan  benang  merah  antara  AS  dan  Iran,  dimana  AS
yang  pernah bersabat karib dengan negara  Iran, pernah juga
menghiraukan  sahabat  lamanya.  Revolusi  tahun  1979  ini
bermula dari  adanya gelombang masyarakat yang tergerak di
bidang politik Iran menuai reaksi protes dari kebijakan rezim
Pahlavi  yang  diktator.  Gerakan  ini  melakukan
pengambilalihan  kekuasaan  oleh  Ayatollah  Khameini  pada
tahun 1979. Klimaks revolusi Islam Iran ini bermula dengan
“Black  Friday” pemogokan  massal  yang  melanda  seluruh
negeri Iran, mengakibatkan lumpuhnya pemerintahan. Seluruh
lembaga yang tekait, bank, lalu lintas, media, ladang minyak,
pertambangan,  perusahaan  industri,  seluruh  pertanian,
pengembangan,  partisipasi,  pekerjanya,  bergabung  dalam
pertempuran,  dan  terlibat  dalam  gerakan  politik  (Fathoni,
2018). 

Pertikaian antara Pahlavi dan pihak oposisi akhirnya
meruncing, ketika kelompok revolusi Islam, kelompok kiri dan
kemudian  kelompok  republik  di  Iran  bangkit.  Dengan
memanfaatkan  dinas  rahasia  Iran,  Pahlavi  menindas  dan
menghancurkan  kelompok  oposisi.  Namun  sebagai  dampak
dari  penanganan  kudeta,  rezim  Pahlavi  semakin  tergantung
pada  AS,  yang  terlihat  dari  perlengkapan  senjata-senjata



angkatan perang paling modern AS yang digunakan Iran saat
itu dalam menghadapi kudeta.

Namun yang terjadi  saat  itu ialah AS rupanya  tidak
menaruh  kepeduliannya  lagi  terhadap  bekas  sekutunya  itu.
Sehingga Pahlavi harus mundur dari jabatannya dan memilih
mengasingkan  diri,  disebabkan  AS  tidak  lagi  memberikan
bantuannya  seperti  tahun  1953.  Akhir  dari  penggulingan
kepemerintahan Pahlavi ialah pengambilalihan kekuasaan oleh
 Ayatullah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah terkenal
yang  telah  lama  di  asingkan semasa  rezim ini  berlangsung.
Khamaeni  akhirnya  kembali  ke  Teheran  menjadi  pemimpin
tertinggi di Iran (Afary, 2018).

1.4 HUBUNGAN AS-IRAN (1979-1980)

 PENYERBUAN  KEDUTAAN  BESAR  AS  DAN
PENAWANAN

Setelah Revolusi 28 Mordad terjadi, tidak lama setelah
itu  di akhir tahun 1979 terjadi penyerangan dan penculikan 52
warga negara AS terhadap Kedutaan Besar AS di Teheran oleh
Gerakan  Revolusioner  dan  beberapa  mahasiswa  dari
Universitas  Iran.  Kejadian  ini  disebabkan  karena  tuntutan
mereka yang menginginkan  Reza Pahlavi agar dihadapkan ke
pengadilan tidak dipenuhi oleh Jimmy Carter selaku Presiden
AS saat itu. Keberadaan Reza Pahlavi di AS saat itu diketahui
oleh  Gerakan  Revolusioner  Iran.  Hal  ini  memunculkan
kebencian  yang  mendalam  terhadap  AS  yang  selalu  ikut
campur  dalam  masalah  internal  Iran.  Gerakan  ini  menahan
para tawanan selama 444 hari dan melepaskan mereka sesaat
setelah pelantikan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1981.
Awalnya Ronald Reagan mencoba menyelesaikan masalah ini
secara diplomatik namun berakhir jalan buntu, dengan sangat



terpaksa  Presiden  AS  tersebut  harus  melakukan  misi
penyelamatan dengan nama “Operasi Cakar Elang”  pada 24
April 1980. Operasi Cakar Elang yang langsung di komandoi
oleh  Kolonel  Charles  Alvin  Beckwith  menemui  nasib  naas
ketika helikopter  bertabrakan dengan pesawat pengisi  bahan
bakar saat pembatalan misi, menyebabkan delapan prajurit AS
dan  seorang  warga  sipil  tewas  serta  sejumlah  warga  yang
terluka diakibatkan kejadian tersebut  (Rezaian, 2016).

Dari kejadian tersebut diketahui bahwa Ahmadinejad
merupakan salah  satu  dalang yang  turut  serta  dalam  aksi
penyanderaan  yang  terjadi di  kantor  Kedubes  AS.  Keadaan
semakin  keruh  ketika  Ahmadinejad  naik  menjadi  Presiden,
peristiwa  tersebut  telah  menyebabkan hubungan  AS-Iran
berjalan  dengan tegang selama kurun waktu 32 tahun hingga
sekarang ini. 

1.5 HUBUNGAN AS-IRAN( 1980-1988) 

INSIDEN PEMBERONTAKAN

Pada  tahun1980,  terjadi  relasi  gelap  antara  AS  dan
Iran yang didalangi  langsung oleh Presiden Ronald Reagan.
 Jaksa Agung Amerika Serikat Meese mengungkapkan bahwa
AS yang sejatinya berseteru diam-diam telah menjual senjata
ke Iran. Barang-barang yang dijual diantaranya rudal anti-tank,
rudal  anti  pesawat  hawk dan suku cadang pesawat  terbang.
Uang yang diperoleh dari keuntungan transaksi persenjataan di
gunakan  untuk  mendanai  pemberontak  anti-komunis  di
Nikaragua yang bernama Contras. Pemberontak anti-komonis
tersebut melakukan  perlawanan  terhadap  pemerintahan
komunis  Sandinista  Daniel  Ortega.  Uang  keuntungan  hasil
transaksi  gelap  ini   sebagian  digunakan  untuk  membayar
broker  senjatanya  dan  penyandera  serta  sisa  yang  didapat



dimasukan  dalam  rekening  perusahaan  fiktif  CIA,  misi  ini
disebut  dengan  misi  sosial  kemanusiaan  bagi  rakyat
Nikaragua.

 Amerika mengharapkan pula dengan adanya transaksi
ini  Iran membantu  AS melepaskan para  tawanan negaranya
yang  ditahan  oleh  kelompok  militan  Syiah  Lebanon  &
Hizbullah. Langkah ini menjadi kontra karena dianggap pihak
AS melakukan negosiasi dengan milisi dan kelompok teroris.
Langkah  ini  bertentangan  dengan  kebijakan  AS  yang
semestinya,  menerapkan  embargo  dan  tidak  melakukan
negosiasi kepada pihak Teheran (Hagan, 2013, hal. 518-522). 

1.6 HUBUNGAN AS-IRAN(1988-1989)

BATTLE OF WARSHIPS DAN TRAGEDI 
PESAWAT  IRAN

Setelah 1 windu kejadian relasi gelap yang dibangun
AS dan Iran menimbulkan pertanyaan besar, akhirnya berhenti
dengan pertempuran angkatan laut dalam 1 hari pada tanggal
18 April 1988 yang memberikan kerusakan yang parah pada
kapal rudal USS oleh akibat ranjau Iran ketika perang Iran dan
Irak  berkecamuk.  AS  merespon  serangan  tersebut  dengan
melakukan  penyerangan  ke  daerah  vital  Iran  yaitu  2
pertambangan minyak besar milik Iran.

Setelah  pertempuran  angkatan  laut  tidak   bisa  di
hindarkan  oleh  pihak  AS  dan  juga  Iran,  beberapa  bulan
setelahnya  terjadilah  Insiden  yang  menewaskan  290  orang.
Serangan ini bermula ketika kapal perang Vincennes sedang
bertugas  mengawal  kapal  Tanker  yang  bermuatan  minyak
mengarah ke Kuwait. Saat di Selat Hormuz Kapal Vincennes
yang  sedang  mengiringi  kapal  Tanker  menembak  pesawat



yang  dikira  Jet  Tempur,  namun  pesawat  yang  melintas  itu
bukanlah Jet Tempur melainkan pesawat terbang Iran Air yang
hendak  menuju  Dubai.  Pesawat  ini  dikira  Jet  Tempur
dikarenakan  pesawat  Iran  Air  terbang  diluar  Koridor
penerbangan  pesawat  komersial  dengan  ketinggian  hanya
7.800 kaki (Bani, 2017).

1.7 HUBUNGAN AS-IRAN (2001-2003)

POROS KEKACAUAN

Setelah teror yang terjadi di World Trade Center pada
tahun  2001,  Iran  sempat  membantu  AS  dalam  menginvasi
Afghanistan dan menggulingkan Taliban. Presiden Bush yang
saat  itu  merasa  terbantu,  akhirnya  memberikan  bantuan  ke
Negara Iran. Namun Bantuan ini tak berlangsung lama ketika
pihak AS mengetahui bahwa pihak  Iran ternyata bersekongkol
dengan  Irak  dan  Korea  Utara  dalam pembuatan  “Weapons
Mass Destruction” yang akhirnya membuat AS memutuskan
bantuannya ke Iran (Miller, Shaffer, & Kane, 2018).

1.8 HUBUNGAN AS-IRAN (2003-2005)

PERLAWANAN DI MEDAN PERANG

Pada tahun 2003 saat AS menginvasi Irak, pihak AS
menyatakan telah melihat Iran melatih para militan Irak untuk
membuat bom dengan skala besar. Namun Iran melakukan hal
tersebut  bertujuan  untuk  memerangi  rezim  Bashar  Assad
dalam perang sipil di Suriah, bukan untuk mengancam dunia
Internasional. Secara tidak kebetulan AS juga ikut memerangi
rezim  Bashar  Assad.  Militan  Syiah  Iran  yang  sedang
berhadapan langsung dengan ISIS adalah pasukan yang terkuat
untuk  saat  ini  melawan  kelompok  ISIS,  ketika  AS  hanya
mampu untuk sekedar mengawasi dan memperhatikan gerak-



gerik ISIS semata, Iran sudah head to head dengan kelompok
radikal tersebut. Dengan jalan yang berbeda untuk menumpas
ISIS,  AS dan Iran sebenarnya  memiliki  tujuan dan maksud
yang sama (Gambrell, 2017).

1.9 HUBUNGAN AS-IRAN (2005-2013)

KEPEMIMPINAN AHMAD DINEJAD

Mahmoud  Ahmad  Dinejad  presiden ke-5  Iran,  yang
terpilih  pada  tahun  2005  merupakan  pemimpin  Iran  yang
kharismatik  dan  sangat  di  segani.  Hal  tersebutlah  yang
menjadi  kekhawatiran  bagi  negara-negara  Barat  terhadap
perkembangan  dan  peningkatan  program  nuklir  di  bawah
kepemimpinan Ahmad Dinejad.

AS  dan  Israel  yang  merasa  terancam  akhirnya
membuat  virus komputer  Stuxnet  untuk menghancurkan alat
Centrifuge,  alat  tersebut  mampu  meningkatkan  produksi
Uranium.  Virus  ini  sempat  mebuat  Iran  kewalahan  karena
virus ini langsung menyerang sistem alat  tersebut, sehingga
centrifuge tidak dapat memproduksi Uranium kembali.

Rentetan  aksi  menolak  program nuklir  Iran  ini  pun
berbuntut dengan sanksi ekonomi yang dilontarkan AS ke Iran
pada  masa  kepemimpinan  Ahmad  Dinejad.  Meskipun
demikian  Ahmad  Dinejad  tetap  terpilih  kembali  menjadi
Presiden Iran 2 periode. Meskipun pencalonan dirinya sempat
memicu demonstrasi besar-besaran seperti yang pernah  terjadi
pada  waktu  revolusi  tahun  1979.  Namun  acara  pemilihan
presiden  tahun  2009  tersebut  berakhir  dengan  terpilihnya
Ahmad  Dinejad  sebagai  Presiden  untuk  kedua  kalinya
(Alexander & Hoenig, 2018).



1.10 HUBUNGAN AS-IRAN (2015-2018)

KESEPAKATAN NUKLIR 2015 (JCPOA)

Perundingan rahasia  di  Oman  dengan AS di  bawah
pemerintahan Presiden Barack Obama, mendorong Iran untuk
duduk  bersama  dan  menegosiasikan  program  nuklirnya
dengan negara-negara besar di dunia. Pada tahun 2015, Iran
setuju  dengan  perjanjian  yang  membatasi  peningkatan
uranium,  dan  sebagai  gantinya  sanksi  ekonomi  Iran  akan
dicabut. Negara-negara Barat menyetujui kesepakatan tersebut
dengan  tujuan  untuk  menghambat  kemampuan  Iran  dalam
membangun senjata nuklirnya.

 Iran  menegaskan  bahwa  pihaknya  tidak  pernah
berniat  membangun  senjata  nuklir.  Kesepakatan  tersebut
membuat  Iran  dapat  menghasilkan  miliaran  dolar  dari
perdagangan  pesawat,  dan  mulai  secara  luas  menjual
minyaknya,  walaupun rata-rata  masyarakat  Iran  mengatakan
bahwa  mereka  belum  merasakan  manfaat  dari  kesepakatan
tersebut (Gambrell, 2017).



2.11 KESIMPULAN

Dalam bab ini kita dapat mengetahui apa yang terjadi
pada  Amerika  Serikat  dan  Iran,  dari  sahabat  karib  menjadi
musuh  bebuyutan.  Bermula  dari  kejasama  program  nuklir
menjadi  pertarungan nuklir.  Revolusi  Islam Iran  bukan saja
merupakan tanda berakhirnya kerjasama tapi juga merupakan
tanda  berakhirnya  hubungan  kedua  negara.  Semua  semakin
memburuk pasca Revolusi Islam Iran yang dimana pemerintah
Iran terus melanjutkan program nuklirnya secara mandiri dan
ditentang  langsung  oleh  Amerika  Serikat.  Kemudian
belangsung  dengan  kesepakatan  bersama  lalu  keluar  karena
ingin  menjaga  keamanan  nasionalnya  lalu  ditentang  karena
menghianati apa yang telah disepakati. Dalam bab ini rentetan
peristiwa  sejarah  AS-Iran  memiliki  keterkaitan  satu  sama
lainnya,  setiap  kebijakan  yang  diambil  juga  memiliki  dasar
kejadian yang  melibatkan kedua negara  dalam kurun waktu
yang berdekatan dan bersamaan.
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