
BAB III

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN AS
TERHADAP IRAN MELALUI MAXIMUM PRESSURE

CAMPAIGNE

3.1 PENDAHULUAN

Pada bab ini  penulis  akan memaparkan pembahasan
mengenai upaya dan juga langkah yang di lakukan AS dalam
menekan Iran melalui strategi Maximum Pressure Campaign.
Di  dalam  bab  ini  penulis  memberikan  informasi  kepada
pembaca  yang  berisi  tentang  langkah-langkah  Trump
mengenai  kebijakan-kebijakan yang  diterapkan AS terhadap
negara Iran dan dunia Internasional, sehingga pembaca dapat
memahami  langkah dan upaya  apa  saja  yang  dilakukan AS
terhadap Iran melalui  strategi  Maximum pressure campaign.
Pada  bab  ini  penulis  juga  akan  membagi  bab  ini  dengan
langkah  AS  berupaya  kebijakan   yang  diterapkan  melalui
maximum  pressure  campaign  :  dotrin  Trump,  keluar  dari
perjanjian JCPOA, penerapan sanksi ekonomi dan membentuk
aliansi.

Setelah  Amerika  Serikat  mengeluarkan  istilah
Maximum  Pressure  Campaign  sebagai  strategi  untuk
menekan  negara  Iran.  Hal  ini  memiliki  tujuan  dalam
menghambat  semua  lajur  perkembangan  dan  juga
kemampuan Iran dalam membangun senjata nuklirnya yang
bersifat destruktif, maka AS memulai strategi tersebut dengan
langkah yang akan dijelaskan didalam bab ini.



3.2 KELUAR DARI PERJANJIAN NUKLIR

Trump  memutuskan  negaranya  untuk  meninggakan
kesepakatan nuklir ini pasca penanda tanganan memorandum
presiden  Donald  Trump  pada  Selasa,  18  Mei  2018  dan
mengumumkan  kebijakan  nuklir  yang  baru  kepada  dunia
Internasional. Trump meyakini bahwa kebijakan yang pernah
diambil  sebelumnya  merupakan  kebijakan  yang  cacat,
dikarenakan  kesepakatan  nuklir  tidak  menguntungkan  AS
sama  sekali.  Perjanjian  Nuklir  yang  disepakati  tahun  2015
yang  lalu  dan  berakhir  pada  tahun 2030 tersebut,  membuat
Trump khawatir jika Iran akan melanjutkan program senjata
nuklirnya secara diam-diam dan ini akan memicu perlombaan
senjata nuklir di Timur Tengah.

Dengan langkah ini,  AS dapat  kembali  menyerukan
kesepakatan yang baru sehingga AS dapat  mengubah segala
bentuk  keputusan  yang  pernah  AS  ambil  sebelumnya.
Keluarnya dari perjanjian nuklir tersebut dapat membuat  AS
mengaktifkan rezim yang baru, keputusan dan struktur yang
baru untuk mendapatkan akses yang baru pula.

JCPOA(Joint  Comprehensive  Plan  of  Action) atau
Iran Nuke Deal merupakan kesepakatan perjanjian nuklir yang
ditandangani oleh enam negara : Amerika, Inggris, Perancis,
Rusia,  China,  dan  Jerman  dengan  Iran  pada  tahun  2015.
Kesepakatan JCPOA ini  bermula  ketika negara-negara  yang
berkonflik merasakan ancaman nuklir yang setiap waktu bisa
saja menyerang negara-negara bila terjadi konflik dan perang
yang  tidak  bisa  di  hindarkan,  sehingga  terobosan  JCPOA
menjadi  alternatif  untuk  mengurangi  ancaman  tersebut.  Di
dalam  perjanjian  tersebut  terdapat  perjanjian  untuk
mengurangi pengayaan Uranium bahan utama pembuat senjata
nuklir.  Negara-negara  yang  mau  meratifikasi  perjanjian



tersebut  akan diberikan imbalan berupa hak istimewa,  salah
satunya negara Iran yang mau menyetujui perjanjian tersebut
mendapatkan  hak  istimewanya  berupa  pencabutan  sanksi
Internasional  (Sanger & Erlanger, 2018). 

Keluarnya AS dari perjanjian JCPOA ini tidak semata-
mata mancari sensasi internasional, bukan sekedar memancing
sikap Internasional dari negara-negara lain yang terkait dalam
perjanjian  internasional,  melainkan  langkah  yang  sudah
diperkirakan oleh  pihak  AS  untuk  menekan  Iran  secara
perlahan.  Keluar  dari  perjanjian  nuklir  sama  dengan
mengeluarkan  AS  dari  bencana  ujar  Trump  saat  membalas
tanggapan  Obama atas keluarnya  AS tanpa perancanaan yang
bisa berakhir dengan konflik dan kekerasan yang tidak perlu
ditimur tengah.

Dengan keluarnya  AS dari perjanjian nuklir tersebut
akan semakin membuat  Iran yakin untuk tidak berkomitmen
lagi dengan AS dalam bentuk kesepakatan apapun. Walaupun
Iran  sempat  menentang  atas  langkah  AS  dalam
memberlakukan  kembali  sanksinya  karena  dinilai  kebijakan
ini melanggar perjanjian tahun 1955 yang ditandatangani oleh
Syah Iran dengan sebutan “Perjanjian Hubungan Ekonomi dan
Persahabatan”, namun Trump bersih kukuh untuk menarik diri
dari kesepakatan nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of
Action) (Sebayang, 2018).

Inilah  langkah  Trump  yang  pertama  kali  dilakukan
sebagai senjata menyerang dan menekan Iran, keluarnya dari
perjanjian  nuklir  yang  digagas  melalui  Maximum  Pressure
Campaign akan melumpuhkan Iran secara perlahan.



3.3 MEMBERIKAN SANKSI EKONOMI 

Setelah  keluarnya  AS  dari  JCPOA,  secara  otomatis
pencabutan  sanksi  ekonomi  yang  pernah  dicabut  akan
berlangsung  kembali,  bahkan  Trump  memberikan  sanksi
ekonomi  yang  agressif  dan  Trump  memberlakukan
pemblokiran  diberbagai  sektor  yang  AS  belum  pernah
berlakukan  sebelumnya  terhadap  negara  manapun.Daftar
sanksi yang diberlakukan AS berupa entitas, individu, kapal,
pesawat,  bank-bank,  perusahaan  eksportir  minyak  dan

pelayaran. 

Gambar 1:  Tingkat inflasi di Iran 2005 - 2016

Sumber: Central Bank of Iran

Pertumbuhan  ekonomi  Iran  mengalami  penurunan
yang signifikan, angka inflasi yang sudah mencapai titik 11%
ditahun 2016. Peningkatan kebutuhan pokok yang melambung
tinggi  dari  30%  menjadi  50%  dalam 10  tahun  terakhir ini
mengundang aksi protes anti-pemerintah dari masyarakatnya,
ditambah sanksi ekonomi AS  tersebut menghalangi  kegiatan



produksi  perusahaan  asing untuk  berpoduksi  di  Iran.
Demonstrasi umum di negara Iran sebelum dijatuhkan sanksi
semula  menginginkan  perbaikan  ekonomi,  namun  setelah
dijatuhkan  sanksi  oleh  AS,  demontrasi  menjadi  protes  anti-
pemerintah. Masyarakat Iran berfikir bahwa pemerintah yang
terjepit  oleh  sanksi  ekonomi  tidak  lagi  memprioritaskan
Rakyat  melainkan  anggota  IRGC  (Garda  Revoluisi  Iran),
namun Ali Khamenei membantah hal tersebut, karena selama
ini  yang  diperjuangkan  pemerintahnya  ialah  kemerdekaan
masyarakat  Iran bukan sebaliknya.  Ali  Khamenei  membalas
tudingan tersebut  dengan  menuding musuh Iran akan terus
melakukan apa saja untuk menjatuhkan Iran melalui  politik,
senjata,  uang  tunai  dan  menciptakan  kegaduhan
dimasyarakatnya (Tajdin, 2018) 

AS  menjatuhkan  sanksi  agresif  terhadap  beberapa
perusahaan yang terkait pengerjaan rudal balistik illegal Iran,
salah  satunya  perusahaan  Shahid  Bakeri  Industrial  Group.
Penjatuhan  sanksi  ekonomi  memastikan  aktor  yang  terlibat
dalam pengembangan senjata nuklir Iran terkunci langkahnya
untuk terus  mengembangkan senjata  nuklir. Sanksi  ini  terus
berlanjut  mengganggu  perusahaan-perusahaan  Eropa  seperti
perusahaan mobil, produsen obat dan banyak raksasa industri
yang dengan terpaksa harus memilih meninggalkan Iran. 

Terkait ancaman Amerika yang mengancam siapapun
yang  berbisnis  dengan Teheran tidak akan berbisnis  dengan
Amerika  benar-benar  memberikan  momok  menakutkan bagi
pebisnis yang melakukan bisnis dengan Iran dan AS, sehingga
harus memilih AS karena takut dikeluarkan dari pasar AS.

Rouhani mengecam sanksi yang dijatuhkan AS karena
sanksi  tersebut  menyerang  masyarakatnya  dan  perusahaan
swasta  di  negaranya.  Bukan hanya  menyasar  ekonomi  yang



berupa minyak  tapi  juga banyak  yang   dirugikan melainkan
pemblokiran  sektor-sektor  industri  Iran.  Rouhani  menilai
sanksi  yang  diberikan  merupakan  penyerangan  terhadap
masyarakat Iran bukan lagi skala pemerintah (Erdbrink, 2018).

Iran  masih  mampu  mendistribusikan  minyaknya
namun  dalam  skala  kecil.  Namun  Maximum  Pressure
Campaigne  terus  menekan  agar  negara-negara  pengimpor
minyak  agar  menghentikan  segala  bentuk pembelian  berupa
minyak dari Iran. Maximum Pressure Campaigne memastikan
sanksi  yang  diberikan  benar-benar  akan  mencekik  Iran  dari
segala  sisi.  Meskipun  sanksi  yang  diberikan  mengurangi
pendapatan negaranya  dari sisi hasil penjualan minyak bumi
Iran,  Donald  Trump  memberlakukan  pengecualian  terhadap
beberapa  negara  untuk  tetap  bisa  melakukan  impor  minyak
mentah  dari  Iran  sampai  batas  waktu  yang  ditentukan
(Perdana, 2018). 

Gambar 2: Data impor minyak Iran pada tahun 2017



Sumber: US Energy Information Administration

Data diatas menunjukkan sebagian besar negara mitra
Iran  yang  masih  mengimpor  minyak  merupakan  sekutu
Amerika  Serikat.  Ketergantungan  minyak  masih  menjadi
kendala  dalam mempercepat  Maximum Pressure  Campaign,
Iran  masih  mampu  bernafas  dengan  memanfaatkan
ketergantungan  negara-negara  yang  masih  membutuhkan
minyak  Iran  tanpa  harus  memikirkan  ancaman  dan  sanksi
ekonomi AS. Ekonomi Iran tidak secara langsung bergantung
pada  sistem  keuangan  AS  tapi  pada  sebagian  besar  mitra
dagang terbesar Iran. 

Oleh  karena  itu,  langkah  Amerika  Serikat  tidak
sampai disini karena hanya dengan memblokir  dan menutup
akses  saja  belum  sepenuhnya  membuat  Iran  jerah,
menjatuhkan sanksi  ekonomi  belum membuat  Iran langsung
patuh  dan  tunduk.  Iran  akan  selalu  mencari  jalan  alternatif
untuk  terus  menjual  minyaknya,  membangun  kerjasama
industri,  membangun  SDA  pemanfaatan  Uranium,
menjalankan  pengelolaan  keuangan  perbankan  hingga
pengayaan nuklir di negaranya. AS memang dapat memantik
Api di Eropa, Asia dan negara-negara besar lainnya,  namun
Timur-Tengah merupakan kawasan yang memerlukan tekanan
maksimum.

3.4 MEMBENTUK ALIANSI

Dilatarbelakangi oleh  Maximum Pressure Campaign,
Donald  Trump  akhirnya kembali  mendorong  terlaksananya
“Aliansi Arab”. Inilah langkah selanjutnya Donald Trump dari
rentetan  agenda  besar  Maximum  Pressure  Campaign  yang
nantinya  Trump  akan  berusaha  untuk  membentuk  aliansi
keamanan  baru  dari  negara-negara  Arab  dalam menghadapi



ancaman di kawasan Timur-Tengah melalui Aliansi Strategis
Timur  Tengah  atau  MESA (The  Middle  East  Security
Alliance) (Connely, 2019).

Aliansi  Strategis  Timur-Tengah  atau  MESA  ialah
aliansi  politik  dan  keamanan  baru  AS yang  masih  menjadi
agenda besar  dengan  enam negara  Teluk  Arab  yakni  Arab
Saudi,  Qatar,  Uni  Emirat  Arab,  Bahrain,  Oman,  Kuwait
ditambah Yordania  dan Mesir  yang  nantinya  juga diperkuat
dengan  hadirnya  Dewan  Kerja  Sama  Teluk.  Aliansi  ini
memungkinkan  adanya  kerja  sama  penuh  dalam  pelatihan
militer, pertahanan misil,  contra-terorism, hubungan ekonomi
dan diplomatik dalam menghadapi isu-isu internasional. 

Aliansi  ini  nantinya  akan berfungsi  sebagai  benteng
pertahanan untuk melawan segala tindak ekstremisme dari Iran
yang  dapat  mengancam  stabilitas  Timur-Tengah.  Walaupun
masih sempat menemukan titik buntu dikarenakan perselisihan
pemimpin-pemimpin  negara  Arab,  aliansi  Arab  tersebut
dikonfirmasi akan tetap  berlangsung dengan sejumlah negara
Arab yang terlibat dan aliansi tersebut dipimpin langsung oleh
Presiden  AS.  Donald  Trump  menegaskan  secara  langsung
akan  menggunakan  diplomasi  dalam melakukan  kerja  sama
dengan negara anggota aliansi tersebut untuk menekan semua
elemen Iran dan Suriah bertujuan untuk membawa perdamaian
dan  stabilitas  kepada  warga  Suriah.  Amerika  mengeklaim
negaranya adalah kekuatan untuk kebaikan di Timur-Tengah.
Amerika  meminta  negara  di  Teluk  Arab  agar  mengambil
beberapa langkah konkrit untuk memperkuat Aliansi Strategis
Timur Tengah (Connely, 2019). 

Namun yang sebenarnya terjadi ialah, AS dan negara
di Timur-Tengah  sedang membentuk Aliansi Strategis Timur
Tengah atau MESA bertujuan untuk membendung pengaruh



Iran di Timur-Tengah, bukan sekedar membendung tapi juga
melawan  keinginan  Iran  dalam  mengembangkan  senjata
nuklirnya.  MESA  akan  menghadapi  ancaman  berbahaya  di
Timur-Tengah jikalau upaya  yang  dilakukan tidak membuat
Iran tertekan, maka kerja sama ini harus terealisasikan dalam
Maximum Pressure Campaign (Farouk, 2019). 

Inilah strategi aliansi yang dilakukan Trump melalui
Maximum  Pressure  Campaign:  Pertama  mengganti  arah
kebijakan AS yang lama dan menerapkan kebijkan yang baru
dengan  keluar  dari  Perjanjian  Nuklir  JCPOA  (Join
Comprehensive  Plan  Of  Action), Kedua  memberikan  sanksi
ekonomi  dan  pemblokiran  segala  aspek  pengbembangan
Nuklir  Iran  secara  ketat  dan  Agresif,  Ketiga  membentuk
Aliansi  dengan  istilah  Maximum  Pressure  Campaign yang
bertujuan  untuk  menekan  Iran  dari  segala  lini  agar  tidak
melanjutkan aktivitas destruktif dan tidak melakukan tindakan
terorisme.  



3.5 KESIMPULAN

Dari bab ini kita dapat mengetahui langkah awal  yang
dilakukan oleh Donald Trump dalam menentukan kebijakan
Luar  Negeri  AS  terhadap  Iran  dan  dunia  internasional.
Pertama  doktrin  Trump,  memutuskan  untuk  keluar  dari
perjanjian  nuklir  bukanlah  suatu  perkara  yang  membuat
Trump  semakin  dibenci  oleh  kalangan  politik  di  Timur-
Tengah  dan  Iran  itu  sendiri  melainkan  langkah  pembukaan
untuk  menekan  Iran.  Kedua,  penerapan  sanksi  agresif  akan
langsung memaksa Iran untuk memilih patuh pada peraturan
internasional atau terus merasakan akibat yang  diperoleh dari
sanksi  agresif  tersebut.  Dan  yang  terakhir  adalah  MESA
sebagai  tempat  dimana  kekuatan  tersebut  dibentuk  untuk
bertahan  ataupun  menyerang.  Langkah-langkah  yang
dilakukan  tersebut  melalui  maximum  pressure  campaign
merupakan isi dari bab ini sehingga pembaca dapat memahami
langkah apa  yang  membuat  Iran  tertekan melalui  maximum
pressure campaign.
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