
BAB IV

MAXIMUM PRESSURE CAMPAIGN  MENJADI
STRATEGI PILIHAN AS DALAM KASUS PROGRAM

NUKLIR IRAN

4.1 PENDAHULUAN

Setelah  mengetahui  langkah-langkah apa  saja   yang
telah dilakukan AS dalam menekan Iran di bab sebelumnya,
didalam bab  ini  penulis  akan  menjelaskan kepada  pembaca
mengenai  mengapa  Maximum  Pressure  Campaign  sebagai
strategi pilihan AS dalam kasus program nuklir Iran. Didalam
bab  ini  penulis  juga  akan  memberikan  informasi  kepada
pembaca   apa  saja  yang  mendukung  Maximum  Pressure
Campaign  yang  akhirnya  dijadikan  Trump  sebagai  strategi
pemerintahan  Donald  Trump  dalam  menghadapi  Iran.  Dan
didalam bab ini penulis membagi bab ini dengan alasan utama
AS memilih maximum pressure campaign. 

4.2 DOKTRIN TRUMP

Setelah  Donald  Trump  memimpin  Amerika,  Donald
Trump bertekad untuk memberikan predikat pada kepentingan
Amerika  Serikat   menjadi  prioritas  utama  dengan  menjadi
wujud  pemimpin  yang  berani  tanpa  takut  intervensi  dari
negara manapun. Prinsip yang dijalankan Donald Trump saat
ini  sangat  jelas  berbeda  dari  pemimpin  sebelumnya  Barack
Obama yang mengutamakan kepentingan bersama  merupakan
kebalikan  gaya  kepemimpinan  Donald  Trump  dalam
memimpin.  Trump  mengutamakan  kepentingan  keamanan
Amerika  Serikat  secara  maksimal,  dimulai  ketika
kampanyenya  menjadi  presiden  AS  dan  setelah  menjabat
menjadi Presiden AS (U.S. Embassy Jakarta, 2018). 



Strategi  Akomodatif  contohnya  menjadi  pilihan
alternatif untuk membangun hubungan AS-Iran menjadi lebih
baik  daripada  sebelumnya  ditolak  Trump  karena  tidak
rasional,  pemerintahan sebelumnya  dinilai  sangat  merugikan
AS,  membuat  AS  kehilangan  kekuatan  dan  pengaruhnya.
Teheran menjadi ancaman yang serius saat ini ditimbang masa
sebelumnya diakibatkan strategi akomodatif yang dinilai telah
menjadi  kekeliruan  pemerintahan  AS  saat  itu,  Strategi
Akomodatif hanya meredam upaya Iran saja menjadi kekuatan
nuklir  tapi  membiarkan  pengaruh  negatif  dan  ancaman
berbahayanya yang terus tumbuh dan nantinya akan meneror.

 Trump lebih memilih untuk tidak lagi kembali terlibat
dalam aksi  militer  AS di  Timur  Tengah  atau  kawasan  lain
manapun mengingat dan menimbang atas hal mengerikan yang
pernah terjadi di Invasi Irak tahun 2003 dan Intervensi Libya
tahun  2011.   Trump  tidak  menggebu-gebu  menggunakan
kekuatan militer untuk menghantam musuhnya meski mudah
bagi Trump memanfaatkan yang AS miliki saat ini, kekuatan
militer  lebih  diandalkan  AS  untuk  dimanfaatkan  sebagai
dinding pertahanan dalam melindungi masyarakat AS.

Trump  membujuk  pemimpin  tinggi  negara
yang  menjadi  musuh  AS  untuk  berdiplomasi  daripada
berkonflik  dan  bermusuhan,  Trump  memberikan  contoh
seperti  apa  yang  telah  dilakukan  AS  dan  Korea  Utara.
Diplomasi yang dilakukan membuat ekskalasi secara perlahan
membuat  ketegangan  menjadi  reda  dan  mengurangi  potensi
untuk berperang.

Trump  sangat  mudah  bersedia  untuk  membuat
kesepakatan dengan musuhnya tapi juga sangat ringan untuk
keluar dari negoisasi jikalau hal itu tidak menguntungkan AS.
Perumpamaan yang diinginkan AS seperti halnya ketika Korea



Utara yang memberikan garansi bahwa negaranya tidak akan
memulai  pogram  senjata  pemusnah  masalnya.  Hal  seperti
inilah yang diinginkan AS sebagai keuntungan “Final”  tidak
seperti  yang  ada  di  JCPOA  yang  tidak  terverifikasi  secara
penuh. 

Trump  menginginkan  adanya  standar  “Terverifikasi
Penuh”,  standar  yang  lebih  tegas  dari  sekedar  mengurangi
adanya  kegiatan  pengembangan  senjata  nuklir  melainkan
kesepakatan yang bisa dinegoisasikan namun bersifat “Final”
dan “Terverifikasi secara penuh” (Widakuswara, 2018).

 Maximum pressure  campaign  akan  mendorong  hal
tersebut  tanpa  kompromi,  kepatuhan  Iran  menjadi  solusi
terakhir  bagi  negaranya  dalam  menghadapi  sanksi  yang
agresif.  Maximum Pressure campagin  akan membuat  negara
tersebut memahami pelanggaran mereka terhadap perdamaian
Internasional dan waktu yang mereka habiskan secara sia-sia
dalam mengupayakan program senjata nuklir yang melanggar
aturan  Internasioanal.  Maximum  pressure  campagin  yang
dilakukan AS sangat  berdampak pada sektor  pengembangan
mereka  karena  Maximum  Pressure  campaign  menyumbat
segala pintu sektor penghasilan mereka dan membuat negara
yang  dieksekusi  terkunci  dari  dalam  tanpa  bantuan  apapun
untuk keluar dari kesulitan yang didapat dari strategi tersebut.
Hal inilah yang menjadi suatu hal keterpaksaan  bagi negara
tersebut  untuk  menimbang-nimbang  segala  keputusan  yang
mereka  buat  nanti.  Washington akan melakukan pendekatan
penuh pertimbangan dalam menghadapi rezim jahat tersebut. 



4.3 KAMPANYE TEKANAN 
MULTITASKING

Setelah Doktrin  yang  menjadi  awal  pembukaan dari
Strategi  Aliansi  tersebut,  maximum  pressure  campagin
kemudian  dilanjutkan  dengan  inisiasi  oleh  Trump  dengan
membuat  negara-negara  aliansinya  bersatu  dan  mendukung
dalam menekan Rezim Iran ketitik rendah secara multiaspek,
komponen  pertamanya  adalah  sanksi  ekonomi.  Trump tidak
ingin  membuat  AS  menghabiskan  ribuan  dollarnya  habis
secara sia-sia seperti keterlibatan AS di Timur-Tengah seperti
sebelumnya.  Sanski  agresif  yang  diberikan  AS  mempunyai
“Powerfull Damage”  terhadap  keadaulatan  Iran.  Amerika
Serikat  tak  perlu  mengawatirkan  jumlah  biaya  yang
dikeluarkan, karena jumlah biaya dari strategi tersebut relatif
sangat  rendah  bagi  Amerika  Serikat  dibandingkan  harus
berperang.

Amerika  Serikat  telah  memberikan  sanksi  sebanyak
17 kali terkait Nuklir Iran yang menargetkan 147 individu dan
entitas-entitas  yang  terkait  dengan iran.  Maximum Pressure
Campagin  memaksa  rezim  Teheran  memilih  opsi  yang
ditawarkan untuk menghentikan atau terus merasakan dampak
dari  kebiijakan  sanksi   agresif  yang  diberikan  Maximum
Pressure Campaign.  Pilihan Iran untuk melanjutkan kegiatan
destruktifnya  telah  mengakibatkan  konsekuensi  yang
mematikan dibidang perekonomian negara tersebut ditambah
dengan  pengupayaan  kepentingan  untuk  kepentingan
kelompok  yang  berada  di  Negara  tersebut  yang  mana
memperparah keadaan negara tersebut (U.S. Embassy Jakarta,
2018).

Samaran yang dilakukan kelompok milisi Iran sebagai
pemeran ekonomi membuat  proposisi kerugian di  lini bisnis



yang dimana investor asing kerap di tuding dunia Internasional
memfasilitasi perdagangan atau bisnis. Memanfaatkan JCPOA
sebagai alih untuk sumber kekayaan sebagai “Speed Booster”
kesejahteraan materi rakyat Iran namun yang terjadi, rezim ini
menyedot keuntungan tersebut menjadi bentuk subsidi kepada
paradiktator, teroris dan milisi jahat. Terbukti dari banyaknya
rakyat  Iran  yang  sedang  frustasi   dipicu  oleh  tunggakan
pembayaran  ataupun  upah  rakyat  Iran  oleh  pemerintah,
malaise yang terjadi menjadi hal yang lumrah bagi pemerintah.
Sementara  itu  perampok-perampok  Iran  yang  berjubah  elit
menyerupai mafia melakukan korupsi dan pemerasan. Sempat
menjadi  amarah  rakyat  Iran  yang   disampaikan  langsung
melalui demonstran tetapi pemerintah Iran menganggap bahwa
dalang  dibalik  demonstran  yang  menyangkal  pemerintah
adalah  orang  yang  mencoba  memecah  belah  rakyat  dan
penguasa Iran (Perdana, 2018). 

Korupsi  berlangsung  dari  segala  tingkat  petinggi  di
Iran,  Khamenei  sebagai  orang  nomor  satu  di  Iran  yang
memiliki  Setad( Investasi pribadi tanpa pembukuan)  bernilai
95  Juta  Dollar  AS  lebih.  Kekayaan  yang  dimilikipun  tidak
tersentuh  oleh  pajak  atau  freetax dan  dinilai  ilegal  karena
diperoleh  dengan  cara  mengambil  aset-aset  kaum minoritas
politik dan agama yang digunakan untuk membiyai  kegiatan
IRGC (Stecklow, Torbati, & DehghanPisheh, 2013).

Fakta yang terlihat dari kesenjangan antara pemimpin
dan rakyat  juga terlihat pula  antara pemimpin dan generasi
penerus  membuat  arah  Iran  semakin  runyam.  Teriakan
pemimpin  yang  selalu  meneriakkan  “Kematian  bagi  Israel”
dan  “Kematian  bagi  Amerika”  yang  tiada  hentinya  seperti
menampakkan  sisi  buruk  sang  musuh  tapi  tidak  dapat
menyembunyikan  sisi  buruk  sendiri. Ditambah  lagi  dengan



keunikan  yang  terjadi  di  Iran,  ketika  sang  pemimpin
mempromosikan untuk membeli barang-barang buatan negeri
sendiri dengan berkeliling menggunakan mobil BMW.

Inilah  alasan  Trump  menggunakan  Maximum
Pressure Campaign  untuk menerapkan sanksi-sanksi bahkan
lebih agresif  dari  sebelumnya  yang berlaku sejak 7 Agustus
dan  diumumkan  secara  resmi  pada  5  November  ketika
permintaan impor global minyak mentah Iran mendekati angka
Nol.  Trump  meminta  kepada  rakyat  Iran  untuk  berdiri
dibelakangnya  dan  mengecam  tindak  kejahatan  para  rezim
tersebut.

Maximum  Pressure  Campaign  menjadikan  AS
bersekutu membentuk aliansi  dengan Israel  dan  Uni  Emirat
Arab untuk memutuskan jaringan pertukaran valuta asing yang
mentransfer jutaan dolar kepada pasukan Quds. Aliansi yang
terbentuk  meminta  semua  bangsa  untuk  menjauh  dan
menentang  perilaku  destruktif  Teheran  melalui  maximum
pressure  campaign.  Maximum  Pressure  Campaign  menjadi
pilihan utama AS yakni  kekuatan yang dibangun dari dalam
untuk menggembur  Iran kepermasalahan inti  yakni  kegiatan
destruktifnya.  Selain  kegiatan  destruktifnya  itu,  milisi  Iran
juga meneror AS dan negara yang sekarang menjadi aliansinya
dalam  Maximum Pressure  Campaign,  AS yang  mempunyai
kedutaan Besar di Baghdad dan konsulat AS di Basra pernah
diserang  dengan  Roket.  Maximum  Pressure  Campaign
menjadi opsi yang paling terdekat dalam menangkal kekuatan
di  Timur-Tengah  tersebut,  melihat  Strategi  Aliansi  akan
memberikan efek yang luar biasa terhadap Iran dikarenakan
bentuk  kebijakan  akan  dikenakan  akan  sangat  agresif.
Maximum Pressure campaign  akan secara langsung meminta
pertanggung  jawaban  secara  langsung  atas  kerugian  yang



disebabkan serangan yang telah dilakukan oleh Rezim tersebut
(U.S. Department Of The Treasury, 2018).

4.4 MELUMPUHKAN  IRGC  (ISLAM
REVOLUTIONARY GUARD CORPS)

IRGC  atau  yang  sering  disebut  sebagai  Korps
Pengawal  Revolusi  Islam ini  memiliki  tugas untuk menjaga
Republik Islam Iran dan cita-cita revolusi 1979, dimana IRGC
menjadi  instrumen  utama  Iran  untuk  mengekspor  ideologi
Revolusi  Islam  di  seluruh  dunia.  IRGC  juga  merupakan
penghubung  utama  Iran  dengan  proksi  terorisnya  yang  di
manfaatkan rezim untuk meningkatkan pengaruh global Iran.
Ayatollah  Ruhollah  Khomeini  menciptakan  IRGC  untuk
menjadi  penjaga  ideologis  yang  ditugasi  membela  Republik
Islam  terhadap  ancaman  internal  dan  eksternal  (INU  Staff,
2017). 



Menurut  laporan  National  Council  of  Resistance  of
Iran  (NCRI) sebuah  payung  organisasi  kelompok-kelompok

Perlawanan  Iran  menyatakan  bahwa  rezim  Teheran  telah
mendirikan  setidaknya  14  kamp  pelatihan  teroris  di  negara
Iran.

Kamp-kamp  pelatihan  ini  digunakan  untuk  melatih
ribuan teroris dari negara-negara Teluk dan sekitarnya setiap
tahun  dan  melakukan  tindakan  teror  Hamas  di  Palestina,
Hizbullah  di  Wilayah  Lebanon,  Pemberontak  Houthi  di
Yaman, milisi Syiah yang berada di Irak (Nasr, Global, 2018).

Respon  yang  pernah  diberikan  pemimpin
sebelumnya  ketika  mengetahui  adanya  aksi  IRGC ini  ialah
melakukan  strategi  akomodatif  yang  menjadikan  JCPOA
sebagai bentuk pengecaman adanya tindakan terorisme.

Namun  Trump  lebih  memilih  Maximum  Pressure
Campaign  yang mana efeknya lebih dari sekedar  mengecam
namun  melumpuhkan, maximum  pressure  campaign ini



berfungsi  untuk  menyumbat  pendapatan  rezim  Iran  dan
IRGC(Islamic  Revolutionary  Guard  Corps) yang  turut
menciptakan langkah-langkah baru bersama  pimpinan tinggi
Iran. Selain  JCPOA,  langkah  pengurangan  uranium sebagai
pilihan  alternatif  tidak  menjamin  Iran  benar-benar
menghentikan  kegiatan  destruktifnya  apalagi  sekedar
mengecam  kegiatannya.  Oleh  karena  itu  Donald  Trump
menjadikan  maximum  pressure  campaign  sebagai  pilihan
rasionalnya,  dimana  MPC  menutup  segala  kemungkinan
pendanaan  kepada  IRGC  yang  selama  ini  didanai  oleh
pemimpin  tertingginya  untuk  menyebarkan  pengaruh  global
Iran di Timur-Tengah.

Melumpuhkan  IRGC  melalui  MPC  berarti
melumpuhkan kegiatan teroris di Timur-Tengah dan kegiatan
destruktif lainnya. Dibandingkan harus menyelesaikan dengan
invasi  ataupun melepaskan  serangan  militer,  tidak  langsung
menjadikan IRGC hilang begitu saja melainkan tindak teror
semakin  banyak  bermunculan  tetapi  Trump  menggunakan
MPC  untuk  melumpukan  IRGC  tanpa  harus  menerima
konsekuensi adanya ancaman & serangan yang tidak di duga-
duga. Sehingga MPC dapat menghapus IRGC ketika terdesak
karena tidak dapat melakukan kegiatan destruktifnya  apalagi
sekedar untuk menyerang dan memberikan ancaman.

4.5 MENGUNGKAP KEBRUTALAN REZIM

Setelah komponen  pertama sudah tidak memberikan
ruangan  bernafas  bagi  rezim  tersebut,  maximum  pressure
campaign  akan  mengekspos  segala  kebrutalan  rezim  ini
dengan  mengungkap  aliran  pendapatan  ilegal,  kegiatan
destruktif,   kebijakan  dalam  negeri  yang  tidak  sesuai  dan
penindasan-penindasan oleh rezim Teheran sebagai komponen
selanjutnya.



Trump  ingin  membuat  masyarakat  Iran  berdiri
dibelakangnya untuk menentang kediktatoran sang penguasa.
Trump tidak pernah takut untuk mengungkap kebrutalan rezim
tersebut agar rakyat Iran dapat mengambil tindakan-tindakan
yang  berani  untuk  memberantas  rezim  jahat.  Trump
menunjukkan sisi  kepemimpinan  yang  tegas  dan  tetap pada
pendiriannya dalam melanjutkan maximum pressure campaign
tanpa takut intervensi dari negara lain.

Walaupun  hal  tersebut  tidak  mudah  bagi  Trump
dikarenakan  prinsip-prinsip  Ideologi  masyarakat  Iran  dan
paham revolusi Islam yang sudah sangat kental dan mendarah
daging,  Trump  mengalami  sedikit  kesulitan.  Ditambah  lagi
ajaran  yang  diajarkan  dibenak  masyarakat  Iran  untuk
menentang dan memusuhi Israel,  Saudi Arabia dan Amerika
Serikat.

Trump  akan  mengeskpos  masalah-masalah  yang
terjadi  sebagai  contoh:  masalah  pelanggaran  HAM,  kontrol
sosial  yang  membatasi  ekspresi  perempuan  dan  kaum
minoritas di Iran. Banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap
para  perempuan  ketika  tidak  patuh  pada  peraturan  dengan
memukuli mereka dijalan-jalan dan menyiksa  aktivis minortas
agama dan etnis. Kejahatan mereka dilakukan secara tertutup,
Ribuan orang Iran yang tewas mengenaskan didalam penjara
Evin yang terletak di Teheran. Bukan saja rakyat Iran, warga
AS yang dipenjara : Shane Bauer, Josh Fattal, Sarah Shourd
dan  banyak  lagi  warga  negara  asing  yang  dipenjara  tanpa
sebab (Dehghan, 2011). 

Maximum Pressure Campaign memungkinkan strategi
ini  sebagai  alat  pengungkap kebrutalan rezim Iran layaknya
mesin pompa air, Strategi Aliansi ini mempunyai daya tekan
yang  dapat  diatur.  Trump  menyatakan  tekanan  terus



meningkat  jika  Iran  tidak  kembali  pada  standar  yang  telah
ditentukan Maximum Pressure Campaign. Maximum Pressure
Campaign  terus  akan  memaksa  Iran  untuk  menghentikan
seluruh  bentuk  pengayaan  Uraniumnya,  proliferasi  rudal
balistik,  membebaskan  warga  Amerika  Serikat  dan  warga
asing  lainnya,  dan  menghentikan  pendanaan  gelap  terhadap
kegiatan  Terorisme.  Pengungkapan  atas  kebrutalan   yang
dilakukan  Rezim  Otoriter  tersebut  adalah  racun  bagi
masyarakat Iran yang setiap saat bisa menghancurkan Iran dari
dalam.  Mengekspos  Iran  merupakan  komponen  selanjutnya
ketika  sanksi  agresif  sudah  tidak  memberikan  nafas  bagi
pemerintah  Iran,  maka   Maximum  pressure  campagin
merupakan  komitmen  AS  selanjutnya  untuk  mengungkap
kebrutalan  Teheran  yang  dapat  membuat  Iran  semakin
tertekan. Strategi Aliansi ini akan membangun kekuatan dalam
mengubah perilaku Iran yang sangat kontradiktif, maka Trump
akan mengajak seluruh sekutu atau miitranya agar ikut serta
dalam upaya  global  tersebut  dan  menegaskan  atas  aktivitas
destruktif rezim tersebut.

4.6 KONFRONTASI MORAL

Maximum Pressure  Campaign  merupakan  konsiliasi
diplomatik dari apa yang terjadi antara AS dan Iran sebagai
solusi permasalahan selama ini. Ketika dunia berkembang dan
sumber daya manusia meningkat dan jauh dari sistem totemik,
namun  dunia  internasional  masih  memiliki  aroma  negoisasi
yang  sama  seperti  masa  dijaman  perang  dingin.  Perpaduan
antara  kejelasan  moral  dan  ketajaman  diplomatik  tidak
diperhatikan  lagi  sebagai  unsur  yang  dapat  menghancurkan
suatu hubungan negara.



Gambar 1: Pertumbuhan ekonomi di Iran

Sumber: Central Bank of Iran

 Ketika Pertumbuhan Ekonomi Iran telah  di isolasi
oleh  sanksi  atas  sebab  pelanggaran  perjanjian  nuklir
internasional  yang  menyebabkan  Produk  Domestik  Bruto
(PDB) mengalami kontraksi 1,4 % pada masa Presiden Hassan
Rouhani.  Tapi  efek  ini  cukup  membuat  pemerintah  merasa
jerah  karena kontraksi  tersebut  membuat  banyaknya  protes
anti-pemerintah. Namun pada tahun 2016,  kesepakatan yang
ditandatangani  oleh  piham rezim untuk  membatasi  kegiatan
nuklir,  PDB mengalami  pertumbuhan sebesar 12,3% dengan
industri minyak dan gas Iran. Namun ketika Iran mulai tidak
memperhatikan  perjanjian  yang  telah  disepakati  yang  tejadi
adalah inflasi, pengangguran dan kemiskinan (Tajdin, 2018).

Menjadi  jelas  ketika  maximum  pressure  campaign
ialah  mediasi  konfrontasi  moral  ketika  perekonomian  iran
sedang  berada  dititik  minus.  Maximum  pressure  campaign
akan membuat pemimpin Teheran memahami bahwa dengan
negoisasi   adalah  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan



permasalahan  di  Iran.  Maximum  Pressure  Campaign akan
terus mengisolasi Iran, hingga Iran benar-benar menghentikan
pengembangan program nuklirnya dan menghentikan tindakan
terorismenya  (IRGC). Maximum  Pressure  campaign
merupakan  strategi  dalam  mengisolasi  Iran  atas
pelanggarannya  melalui  IRGC  terhadap  perdamaian
Internasional  dan  upayanya  dalam  mengembangkan  senjata
nuklirnya  yang  melanggar  larangan internasional  (Hitipeuw,
2010). 

4.7 KESIMPULAN

Didalam bab ini kita akan langsung dapat mengetahui

mengapa  maximum  pressure  campaign  menjadi  pilihan

strategi Trump dalam menekan Iran..Pertama  untuk memulai

strategi  ini,  Trump  mendoktrin  masyarakat  Iran  dan

masyarakat  Internasional  untuk  beridiri  dibelakang Amerika

Serikat  melawan  rezim  otoriter  dan  pelanggar  aturan

Internasional,  Kedua,  Trump  akan  merealisasikan  dengan

tekanan multiaspek yang  memaksa  Iran untuk tunduk patuh



atau  memilih  untuk  terus  merasakan  dampak  yang  akan

diperoleh  dari  sanksi-sanksi.  Ketiga,  Trump  ,  memastikan

Teheran tidak akan lagi dapat mengelabui AS dan masyarakat

internasional untuk kembali melakukan kegiatan destruktifnya

membangun dan mengembangkan program senjata nuklirnya.

Keempat,  menyumbat  pendapatan  dana  terhadap  IRGC

melalui  maximum pressure  campaign sehingga  lumpuh  dan

tak dapat melakukan kegiatan destruktifnya lagi. Dilanjutkan

dengan  mengekspos  kebrutalan  rezim  tersebut  maka  dunia

internasional akan memberikan pengawasan yang sangat ketat

dan  ruang  terbatas  bagi  negara  tersebut.  Dan  yang  terakhir

adalah  Konfrontasi  moral  yang  bertujuan  untuk  konsiliasi

diplomatik, meskipun terlihat naif, Trump yang terlihat kontra

melegitimasikan dirinya sebagai ahli diplomasi yang unggul.

Strategi  Maximum  Pressure  Campaign yang  terlihat

memunculkan  masalah  baru  bagi  masyarakat  Iran  akhirnya

dimaklumi  oleh  setiap  negara  bahwa  langkah  tersebut

merupakan  langkah  yang  tepat  bagi  Teheran  untuk

menghentikan tindakan destruktifnya.
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