
BAB V

      KESIMPULAN

1. Pendahuluan

Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  data,
penulis  memperoleh  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari
penelitian  mengenai  strategi  donald  trump  menggunakan
maximum pressure campaign dalam kasus program nuklir iran
sebagai berikut.

2. Kesimpulan

Setelah  dunia  internasional  mengalami  masa  pahit
dengan  berakhirnya  perang  dingin,  negara  yang  memiliki
hegemoni  seperti  Amerika  Serikat  memiliki  tantangan besar
bagi  negaranya  untuk  menjaga  kedaulatan  dan  keamanan
negaranya.  Munculnya  kejahatan  terorisme,  kejahatan  siber
dan  kejahatan  lainnya  yang  muncul  bukan  lagi  dari  pelaku
state melainkan dari pelaku non-state. Ancaman dan tantangan
yang dihadapi serupa dengan hadirnya kejahatan rezim otoriter
yang jahat,  pelanggar norma internasional,  pelanggar  HAM,
kejahatan  yang  menghapus  kebebasan  fundamental  serta
kejahatan  yang  mengancam  AS,  sekutunya  dan  dunia
internasional.

Tidak lepas dari sejarah dunia yang menyatakan Iran
adalah  sahabat  karib  dari  negara  adidaya  tersebut.  Namun
sekarang Iran adalah negara yang dimaksud AS sebagai rezim
otoriter  yang jahat  sekaligus musuh bebuyutan  dari  AS dan
sekutunya. Bukan hanya satu atau dua kali pelanggaran yang
dilakukan  oleh  rezim  tersebut  terhadap  perdamaian
internasional  melainkan   menjadi  kebiasaan  bagi  rezim
tersebut untuk melakukan kegiatan destruktif. 



Amerika Serikat belajar dari kejadian yang lalu, ketika
rezim Korea Utara secara diam-diam mengembangkan senjata
nuklir  dan rudal  balistiknya  dengan cara mengecoh AS atas
kesepakatan pengendalian senjata  dulu yang  dibuat  di  masa
Bush  saat  menjadi  pembuat  kebijakan.  Pada  akhirnya  hal
tersebut  menjadi  warisan  tugas  keamanan  nasional  bagi
Trump. Dalam kasus Iran, Trump sebagai Presiden Amerika
Serikat tidak mau terkecoh dengan Iran. Korea Utara dan Iran
merupakan  tantangan  keamanan  nasional  bagi  Amerika
Serikat  karena  kedua  negara  ini  yang  paling  banyak
menghabiskan waktu dalam mengupayakan senjata nuklirnya.

Dalam kasus Iran, kesepakatan yang dibuat AS kepada
Iran  adalah  JCPOA(  Join  Comprehensive  Plan  Of  Action).
Trump  menilai  kesepakatan  ini  sangat  merugikan  AS  dan
gagal  dalam mengakhiri  ambisi  Iran  tehadap  nuklir.  Trump
mengetahui  bahwa  Obama  sebagai  pembuat  keputusan
tersebut memprioritaskan hubungan yang baik terhadap negara
tersebut, dimana hal tersebut akan menciptakan rasa impunitas
di  pihak  Iran  dan  akhirnya  membuat  Rezim  tersebut  terus
melanjutkan kegiatan destruktifnya. JCPOA telah memberikan
tumpukan dana untuk rezim tersebut dan digunakan pihak Iran
dalam mendanai kegiatan terorismenya di Timur Tengah serta
menjajakan  revolusinya  kedunia  internasional  juga  di
negaranya sendiri. 

Jawaban  terbaik  Amerika  Serikat  saat  ini  tentang
bagaimana  cara  mengatasi  hal  tersebut  ialah  dengan
memperhatikan,  mengingat  juga  mempertimbangkan  hal-hal
yang  kecil  sekalipun  tidak  merugikan  negaranya  dalam
menghadapi  rezim  tersebut.  Maka  hal  tersebut  diwujudkan
Trump  dengan  menjadi  negara  yang  tidak  takut  terhadap



intervensi dari negara lain, membentuk kekuatan penuh dalam
melindungi keamanan nasionalnya.

a.  Mengapa  Donald  Trump  Melakukan
Maximum  Pressure  Campaign  dalam  kasus  Program
Nuklir Iran?

i. Maximum  Pressure  Campaign merupakan
pertimbangan Trump dalam menuntaskan ancaman nuklir Iran
dan  IRGC  karena  sama  sekali  tidak  merugikan  Amerika
Serikat. Strategi ini akan memberikan tekanan bagi negara Iran
untuk membendung aktivitas kejahatan rezim tersebut. Ketika
Maximum Pressure Campaign sudah tidak memberikan ruang
gerak bagi Iran, maka pada akhirnya Iran akan terpaksa untuk
mau taat  dan patuh dalam suatu perjanjian baru yang dapat
mengatasi  ancaman  rezim  tersebut.  Maximum  Pressue
Campaign  akan  sangat  menggigit  perekonomian  Iran  dan
tekanan  yang  diterima  akan  sangat  keras.  Strategi  tersebut
menggabungkan  negara-negara  sekutu  dan  mitranya
membentuk  kekuatan  dalam  menekan  Iran  dengan
memberikan sanksi dan pemblokiran di segala lini serta bidang
yang  memungkinkan  Iran  dan  Militan  jahatnya  tak  dapat
melakukan tindakan kejahatannnya lagi.

Maximum Pressure Campaign akan merubah apa yang
dianggap AS sebagai   kesalahan dimasa lalu. Maka strategi
yang  tepat  adalah  melakukan  tekanan  multi  aspek  secara
agresif  sehingga  rezim Iran yang  jahat  tersebut  benar-benar
terdesak  dan  tak  bisa  berbuat  apa-apa  lagi  selain
melaksanakan  apa  yang  dianggap  AS sebagai  upaya  global
dalam  mewujudkan  perdamaian  dunia.  Komponen  tersebut
sudah  terdapat  pada  Maximum Pressure  Campaign,  strategi
aliansi ini sejatinya merupakan strategi untuk mengisolasi Iran
dari  dalam,  sehingga  dalam  kasus  proram  nuklir  iran  AS



memilih  untuk  mengisolasi  Iran  bersama  aliansinya  untuk
memaksa Iran agar patuh atau terus merasakan dampak yang
di  peroleh  dari  sanksi  agresif,  pemblokiran  dan  isolasi  dari
dunia internasional.

a. Donald  Trump  melakukan  Maximum
Pressure Campaign karena: 

1. AS  ingin  menekan  agar  Iran  menghentikan
Program Nuklir.

i.  Maximum pressure campaign  adalah strategi yang
digunakan  untuk  mengisolasi, memberikan  tekananan  dari
segala lini dan memblokir semua jalur masuk dan keluarnya
Iran dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Dari maximum
pressure  campaign  Iran  memperoleh  sanksi  2  kali  lipat,
pemblokiran di  sektor otomotif  dan lini bisnis internasional,
menghantarkan Iran ke pintu gerbang kehancuran negaranya
sendiri apabila tidak memberhentikan program nuklirnya.

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

i.  Maximum pressure campaign adalah strategi
yang  digunakan untuk  menghentikan   penumpukan  uang di
pihak  rezim  Iran  yang  digunakan  dalam  membiayai  dan
memfasilitasi IRGC (Iran Guardian Corps) dalam melakukan
aksi terornya di Timur-Tengah. Maximum pressure campaign
dirancang  untuk  menyumbat  pendapatan  rezim  Teheran
dengan  keluar  dari  perjanjian  JCPOA(  Join  Comprehensive
Plan of Action), mengembalikan peraturan nukir terhadap Iran
seperti semula ditambah dengan  17 kali sanksi terkait nuklir
Iran yang menargetkan 147 individu dan entitas-entitas yang
terkait dengan iran. Agresifnya  maximum pressure campaign



membuat Iran tidak mempunyai banyak pilihan kecuali harus
memilih  untuk  memberhentikan  kegiatan  destruktifnya
bersama  IRGC  atau  terus  merasakan  dampak  sanksi  yang
semakin menggigit perekonomian Iran.  

3. Limitasi Kajian

Penelitian  ini  telah  diusahakan  dan  dilaksanakan
sesuai  dengan  prosedur  ilmiah,  namun  demikian  masih
memiliki keterbatasan yaitu:

a. Adanya  keterbatasan  penulis  dalam
menguraikan  sejarah  secara  runtut  karena  setiap  peristiwa
besar yang berhubungan dengan AS-Iran memiliki versi yang
berbeda atau tidak valid.

b. Fokus  utama  dalam  penelitian  ini  hanya
membahas AS dan Iran saja, tanpa menjelaskan hubungan Iran
dengan negara mitranya AS yang tergabung dalam aliansi. 

c. Penelitian  ini  tidak  dapat  dijadikan  penguji
ataupun  metode  untuk  mengukur  impunitas  yang  terjadi  di
Timur-Tengah.

4. Rekomendasi Penelitian Masa Depan

Berdasarkan  limitasi  kajian  yang  di  tarik  dari  hasil
analisis data, maka penulis mencoba memberikan rekomendasi
penelitian masa depan sebagai berikut :

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan
dapat  memberikan  informasi  yang  cukup  tentang  apa  yang
terjadi  antara  AS-Iran  dari  terjalinnya  kerjasama  hingga
konflik  yang  terjadi  hingga  saat  ini,   sehingga  penulis
merekomendasikan untuk menambah variabel atau  timeseries



datanya  agar  akan  lebih  objektif  dan  bervariasi  dalam
melakukan penelitian yang melibatkan AS dan Iran.

b. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam
mengambil  sudut  pandang  yang  berbeda  secara  signifikan
dalam mengamati permasalahan yang terjadi. Sehingga penulis
merekomendasikan  untuk  peneliti  yang  tertarik  dengan
hubungan AS-Iran, dapat menggunakan penelitian  ini dengan
menambahkan sudut pandang yang lainnya.

c. Penulis  meyakini  dengan  penelitian  ini  kita
dapat  mengetahui  bahwa  setiap  negara  memiliki  strategi
masing-masing dalam melindungi negaranya sehingga penulis
merekomendasikan  terhadap  peniliti  selanjutnya  untuk
meneliti  strategi  apa  yang  dilakukan  negara  Iran  dalam
mempertahankan negaranya agar penelitian ini memiliki sudut
pandang yang berbeda.
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