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Rivalitas kekuatan AS-Iran di kawasan Timur Tengah merupakan sebuah fenomena 
yang telah terjadi bertahun-tahun dan menyebabkan hubungan yang desruktif dan 
kompleks antara kedua negara. Ketegangan yang timbul memberi dampak negatif 
bukan hanya untuk kedua negara, tetapi bagi negara-negara sekitar. Penelitian ini 
dilakukan untuk memahami dinamika ketegangan “tanpa akhir” dengan 
mengidentifikasi kepentingan AS dan Iran dalam fenomena ini serta 
memperlihatkan tindakan yang diambil kedua negara dalam mempertahankannya, 
yang membuat adanya eskalasi ketegangan yang dramatis dalam periode 2015-
2020. Dalam upaya memaparkan hal tersebut, teori Neorealisme serta konsep 
kepentingan nasional, dilemma kekuatan, perimbangan kekuatan dan distribusi 
kekuatan, serta kekuatan, penulis gunakan sebagai dasar dari kerangka berfikir 
untuk memahami dinamika rivalitas secara utuh. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatori untuk dapat secara 
utuh memaparkan fenomena eskalasi ketegangan yang ada. Selanjutnya, teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan dilakukan melalui penelusuran daring dan 
studi pustaka, kemudian hasil dikelompokan dan dianalisis dengan teknik naratif. 
Hasil penelitian dapat memperlihatkan secara jelas bahwa pada periode 2015-2020, 
terdapat eskalasi ketegangan terjadi secara dramatis antara AS dan Iran dan kedua 
negara tetap mempertahankan posisinya dalam rivalitas kekuatan yang ada demi 
mempertahankan kepentingannya, yaitu AS dengan kepentingan sumber daya, 
kontra terorisme dan menekan pengaruh Iran, serta Iran dengan kepentingan 
ekonomi, keamanan dan menghilangkan pengaruh AS di Timur Tengah. Dengan 
demikian penelitian ini mampu menjawab tujuan penelitian penulis. 
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The US- Iranian power rivalry in the Middle East is a phenomenon that has been 
occurring for years and has caused a destructive and complex relationship between 
the two countries. The tensions that have arisen have had several negative impacts 
not only on the two countries but also for the surrounding countries. Therefore, this 
research was conducted to understand the dynamics of the “endless” tensions by 
identifying the US and Iranian interest in this phenomenon and showing the actions 
that both countries took to defend their interest, which led to a dramatic escalation 
of tension in 2015-2020. To explain this, the theory of Neorealism and the concept 
of national interest, security dilemma, power, the balance of power and distribution 
of power, are used by the author as the foundation and framework to ultimately 
fully understand the dynamics of power rivalry. Moving on, a qualitative approach 
with a explanatory method is used to point out the tension escalation of the 
phenomenon. Moreover, the data collection technique is carried out through online 
searches and literature studies, then the results are grouped and analyzed using 
narrative techniques. In the end, this study clearly shows that in the year 2015-2020, 
there are several points of a dramatic escalation of tensions between the US and 
Iran, not to mention they maintain their position in the existing power rivalry to 
defend their interest, namely the US with resource interest, counter-terrorism and 
suppressing Iranian’s Influence. As well as Iran with its economic, security interest, 
and eliminating US influences in the Middle East. Thus, this study is able to answer 
the author’s research objectives and purposes. 
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	Pada tahun 2015, dibawah administrasi presiden Barack Obama, AS berhasil membuat Iran untuk menandatangani perjanjian nuklir yang dikenal dengan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Perjanjian ini berisikan pembatasan aktivitas nuklir Ira...
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	Bagian pertama merupakan bab I. Bagian ini merupakan pendahuluan yang mana terdiri dari penjabaran latar belakang, 3 rumusan masalah yang menjadi acuan penulisan serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis. Dengan demikian, akan me...
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	BAB II KERANGKA BERPIKIR
	2.1 Tinjauan Pustaka
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	Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa ada nya eskalasi ketegangan yang terjadi antara AS dan Iran. Di tahun 2015, adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Obama dan beberapa negara lainnya pa...
	Melihat kapabilitas yang dimiliki Iran, AS telah menginterpretasikan Iran sebagai ancaman bukan hanya untuk negaranya saja melainkan untuk negara-negara lain terutama bagi negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Terbukti dengan beberapa peristiwa yang ...
	Karena adanya ketegangan yang tidak kunjung reda yang menyebabkan selalu adanya kecurigaan dari masing-masing negara yang menimbulkan tindakan agresif seperti saling kecam dan tuduh, AS dan Iran pun kemudian berusaha untuk memproteksi diri dengan meni...
	Melihat ada nya relasi yang demikian antara AS dan Iran, pastinya ada faktor-faktor yang memicu ketegangan terus mengeskalasi. Hal tersebut yang menjadikan faktor-faktor penyebab rivalitas kekuatan antara AS dan Iran menjadi kategori kedua dalam pemba...
	Dapat dilihat secara struktural, dimana masing-masing negara merasa terancam dengan keberadaan satu sama lain , yang berdampak pada peraturan dan regulasi yang diterapkan seperti program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman bagi negara AS, negara...
	Menaruh perhatian khusus pada bidang keamanan yang dilakukan AS tersalurkan dalam kebijakan luar negerinya, juga memicu ketegangan. Hal tersebut karena adanya dugaan AS pada Iran terkait dengan entitas teroris, dimana Iran dianggap merupakan sebuah ne...
	konflik yang timbul juga disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang mana di singgung dalam studi-studi terdahulu bahwa hubungan yang destruktif terjadi karena kepentingan kedua negara berbeda dan saling bertentangan. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya...
	Dengan adanya faktor-faktor yang sudah disebutkan terkait dengan penyebab rivalitas kekuatan US dan Iran, ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari rivalitas yang terjadi. Dampak utama yang jelas terlihat adalah adanya arms of race dan balance of po...
	Dengan mengetahui bahwa senjata nuklir dan misil atau rudal yang dikembangkan Iran sebagai ancaman stabilitas keamanan, dampak pun muncul melalui AS yang kemudian pemberlakuan embargo yang menyebabkan akses perekonomian Iran terhambat dan sulit untu...
	Persoalan yang ada, yang diduga terkait dengan kebijakan dan Kepentingan kedua negara telah menyebabkan lebih banyak gejolak dan ketidakstabilan di Kawasan tersebut. Banyak konflik yang timbul di berbagai daerah di Timur Tengah. Menyadari akan kekua...
	Pada akhirnya, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti, ketiga aspek yang terkait dengan penelitian ini bukan merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi ketiga aspek tersebut penting ...
	2.2 Tinjauan Teori
	Dengan berlandaskan tujuan dari penelitian yang ingin memberi pemahaman mengenai rivalitas kekuatan AS-Iran di Timur Tengah pada tahun 2015-2020 serta untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, maka penjelasan teori diperlukan sebaga...
	Mengacu pada pandangan Neorealisme mengenai sistem dunia internasional yang anarki, konsep pertama dalam penelitian ini yaitu kepentingan nasional, dimana hal ini menjadi prioritas setiap negara dalam menentukan orientasi para pemimpin negara dalam ...
	Pandangan Neorealisme serta keempat konsep yang telah disebut akan dipaparkan secara menyeluruh dimana keterkaitan antar teori dan konsep akan menjadi landasan penulis dalam melakukan analisis penelitian dapat secara komprehensif memahami kompleksitas...
	2.2.1 Teori Neorealisme

	Teori yang mampu mendeskripsikan dan membantu dalam memahami relasi yang terjadi antara satu negara dengan yang lainnya adalah teori Neorealisme. Teori Neorealisme atau Realisme struktural adalah sebuah teori yang telah dikembangkan dari teori Reali...
	Terdapat beberapa asumsi yang dikemukakan para kaum neorealis yang ditulis dalam buku International Relations Theories. Asumsi pertama menyatakan bahwa negara, terlebih kekuatan besar, merupakan aktor utama dalam politik dunia dan mereka beroperasi da...
	Berikutnya, setiap negara memiliki kemampuan militer ofensif yang dapat memungkinkan untuk suatu negara menyakiti negara tetangganya.  Dengan pemahaman bahwa keamanan dan kedaulatan negara merupakan hal yang harus diutamakan, maka perlu bagi setiap ne...
	Pemahaman ini kemudian menghantar pada asumsi ketiga yaitu mengenai perilaku negara lain yang mana dikatakan bahwa negara tidak akan pernah yakin mengenai niat dari negara lain.  Teori Neorealisme mencoba menjelaskan secara teoritis bagaimana dunia in...
	Selanjutnya, kaum neorealis tidak henti-hentinya menekankan bahwa tujuan utama negara yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya sehingga dapat mencapai tujuan-tujuannya yang lain.  Akhirnya, neorealis juga mengatakan bahwa negara merupakan a...
	Tanpa melepas negara sebagai aktor utama dan rasional, kaum neorealis mengakui keberadaan dan peran dari aktor non-negara dalam hubungan internasional. Kaum neorealis pada akhirnya menekankan pada keberadaan struktur internasional yang anarkis dan pem...
	Pandangan neorealis berikutnya menganggap penting bagi sebuah negara untuk melakukan distribusi kapabilitas untuk mendominasi sebuah wilayah dan meraih kekuatan dalam sistem internasional, dikarenakan memiliki posisi dan kekuatan dalam tatanan interna...
	Dengan memahami beberapa asumsi dasar yang menjadi identitas teori Neorealisme serta pandangan-pandangannya, penulis dapat secara utuh menghantar kepada penjelasan mengenai rivalitas kekuatan yang terjadi antara AS dan Iran di kawasan timur tengah yan...
	2.2.2 Kepentingan Nasional

	Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang memiliki korelasi yang erat dengan paham Neorealisme. Dilandaskan dengan pemahaman bahwa negara sebagai aktor utama, maka disebutkan bahwa kepentingan nasional suatu negara bersifat state centric. ...
	Selain itu, kaum realis memiliki pemahaman outside-in approach yang mengatakan bahwa perilaku eksternal atau keadaan di dunia internasional akan mempengaruhi langkah yang diambil suatu negara. Dikatakan oleh Waltz bahwa ia memandang kepentingan nasion...
	Kepentingan nasional terkadang berkaitan dengan kepentingan strategis yang mana kepentingan nasional dapat dicapai di wilayah atau kawasan yang berbeda. Kepentingan strategis dapat dikatakan juga sebagai kepentingan nasional yang dicapai melalui siste...
	Terlepas dari semua hal tersebut, kepentingan dari suatu Negara adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Negara akan terus berusaha untuk menjaga integritas teritorial dan otonomi tatanan politik domestik mereka. Mereka dapat mengejar tuj...
	2.2.3 Dilema Keamanan

	Dengan adanya upaya meraih kepentingan, self help merupakan kunci dari pemikiran kaum realis bahwa perlu untuk suatu negara mengumpulkan kekuatan sendiri untuk dapat melindungi diri dalam mencapai kepentingannya karena dalam sistem anarki ini tidak ad...
	Sebagian besar langkah yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dianggap dapat menurunkan keamanan negara yang lain, sehingga kemudian dapat menciptakan dilema keamanan. Dilema keamanan merupakan sebuah kondisi dimana suatu negara...
	Dilema keamanan ini pada akhirnya memicu adanya perimbangan kekuatan serta output berupa perang proxy dimana perang yang terjadi merupakan perang antar negara yang terdorong dari pihak lain yang tidak secara langsung terlibat tetapi memiliki relasi de...
	2.2.4 Perimbangan Kekuatan dan Distribusi Kapabilitas

	Dalam langkah untuk mencapai kepentingan nasional, setiap negara juga dituntut untuk selalu meningkatkan keamanannya dari ancaman negara lain bahkan hingga berkompetisi guna membertahankan ataupun meningkatkan kekuatannya di tingkat internasional. gun...
	Joseph Nye, tokoh yang terkenal dalam menjelaskan bentuk dari kekuatan, menyatakan bahwa kekuatan keras atau kekuatan material merupakan inti konsep kekuatan koersif yang menggunakan aspek ekonomi dan militer untuk menekan negara lainnya.  Kaum neorea...
	Dalam buku The Origins of Alliances, juga dikemukakan beberapa poin mengenai suatu aliansi terbentuk. Pertama, ancaman eksternal merupakan salah satu alasan yang umum yang mendorong terbentuknya suatu aliansi.  Pembentukan aliansi ini terjadi karena a...
	Tetapi kembali pada konsep game theory yang dianut oleh kaum realis bahwa keuntungan negara lain merupakan kerugian bagi negaranya. Maka walaupun negara-negara sibuk dengan menyeimbangkan kekuatan, distribusi kapabilitas dan membentuk aliansi, tetap s...
	Efek deterrence dapat diberikan suatu negara pada negara lain dalam keadaan apapun yang dianggap mengancam yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan costs dan gains serta efektifitasnya,  salah satunya dapat berupa penggunaan k...
	2.2.5 Kekuatan

	Dalam memahami pandangan Neorealisme, kekuatan merupakan salah satu hal yang terus dibahas karena merupakan konsep inti. Kaum Neorealisme melihat kekuatan dan pengaruh sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan sebuah negara dikaren...
	Dalam bukunya, Waltz menekankan bahwa fokus utama suatu negara adalah untuk sekedar bertahan hidup dan aman dari serangan negara lain dalam tatanan internasional yang anarki daripada menjadi negara yang dominan.  Dengan pernyataan tersebut, negara tet...
	Pandangan realisme ofensif mengambil pandangan yang berbeda dimana dikatakan oleh Mearsheimer bahwa memiliki kekuatan yang luar biasa merupakan cara terbaik bagi negara untuk memastikan keberlangsungan hidupnya.  Pandangan ini menganggap bahwa apabila...
	Melihat adanya konsep seperti ini, dapat membantu penulis menggiring pemahaman pada topik yang berusaha menjelaskan negara-negara yang terus mengumpulkan kekuatan dalam rivalitas yang ada. Yang dapat dilihat adanya kecenderungan AS pada realisme ofens...
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN
	Metodologi penelitian merupakan aspek yang sangat penting guna menjawab pertanyaan penelitian dan menjawab tujuan dari penelitian. Hal ini akan dilakukan dengan cara mengembangkan strategi sebagai arahan untuk proses pelaksanaan penelitian melalui pen...
	3.1 Pendekatan Penelitian
	Melihat kebutuhan dari penelitian yang dilakukan yang berangkat dari kompleksitas permasalahan yang ada dan adanya perkembangan konflik yang bersifat dinamis, penulis kemudian menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini. ...
	3.2 Metode Penelitian
	Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penulis kemudian menentukan metode eksplanatori sebagai metode penelitian ini. Metode penelitian eksplanatori merupakan metode yang mampu menyajikan dan menjelaskan dengan menggunakan perincian yang spesifik dar...
	Melihat pemaparan tersebut lebih mengarah kepada eksplanasi dan dapat menjelaskan secara spesifik sebuah fenomena sosial yang masih terus berlangsung dan ketiga pertanyaan penelitian yang ada dapat terjawab melalui metode ini, maka dari itu, metode ek...
	3.3 Teknik Pengumpulan Data
	Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, dimana data yang terkumpul bukan berasal dari tangan orang pertama melainkan telah dikumpulkan dan dikelola terlebih dahulu oleh orang lain . Teknik pengumpulan dat...
	Dengan demikian, semua pengumpulan data dalam penelitian ini kemudian diproses untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian dalam makalah penelitian ini.
	3.4 Teknik Analisis Data
	Melakukan analisis data merupakan hal yang penting untuk memeriksa keabsahan data dengan mengintegrasikan, memeriksa, dan mengatur, serta mencari pola dan hubungan dalam data yang didapatkan. Maka dari itu dalam penelitian ini, semua data yang telah t...
	Dengan demikian data yang telah dianalisis dengan melalui proses yang ada dapat menjawab pertanyaan penelitian atau memberikan kejelasan pada topik penelitian serta dapat memenuhi tujuan dari penelitian.
	BAB 4  PEMBAHASAN
	Melalui pembahasan yang dilakukan, penulis ingin memperlihatkan adanya ketegangan yang tidak kunjung usai antara AS dan Iran dengan adanya kepentingan dari masing-masing negara yang dipertahankan. Dalam periode 2015-2020, tren eskalasi ketegangan pu...
	4.1 Latar Belakang Relasi AS dan Iran
	Ketegangan dan rivalitas kekuatan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran telah terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Melihat pada sejarah yang ada, di tahun 1951 munculnya keresahan dari masyarakat Iran terhadap pengaruh barat di wilayah mere...
	Dengan pemerintahan Pahlavi, relasi AS dengan Iran terlihat banyak menjalin kerja sama yang mayoritas dapat dikatakan menguntungkan pihak barat, salah satunya seperti perjanjian Consortium yang ditandatangani Iran pada tahun 1954 dimana salah satu is...
	Revolusi Iran ini lah yang menjadi titik awal ketegangan muncul ke permukaan, terlihat adanya beberapa kasus penyanderaan warga AS, salah satunya adalah kasus penyerbuan kedutaan Amerika di Iran oleh mahasiswa dan penyanderaan lebih 60 warga AS.  Adan...
	Alasan mengapa ketegangan yang terjadi antara kedua negara ini tidak kunjung reda berakar pada adanya kepentingan dari masing-masing aktor yang mengganggu satu sama lain dan mengakibatkan kedua negara masuk pada ketegangan dan rivalitas kekuatan. Teta...
	4.2 Kepentingan Amerika Serikat dan Iran Dalam Rivalitas Kekuatan di Kawasan Timur Tengah tahun 2015-2020
	Kepentingan yang dimiliki setiap negara tidak muncul dari hal yang kosong, terdapat konteks dibalik munculnya suatu kepentingan. Kepentingan suatu negara juga dapat terbentuk melalui beberapa faktor yang terjadi. Hal ini tidak serta merta hanya diraih...
	4.2.1 Sumber Daya Minyak dan Jalur Pelayaran Hormuz

	Minyak merupakan hal yang esensial bagi banyak negara di era saat ini, salah satunya bagi AS. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang diketahui memiliki sumber daya minyak yang besar, telah memikat negara-negara lain sejak abad ke-20. Dapat dik...
	Pada masa setelah perang dunia kedua, negara-negara secara tidak langsung dituntut untuk terus meningkatkan keamanan mereka dan kebutuhan minyak menjadi lebih dari sekedar komoditas industri dikarenakan minyak juga digunakan untuk komoditas militer da...
	Untuk Amerika Serikat, minyak mentah yang diperoleh sendiri maupun melalui impor ke AS akan diolah menjadi produk minyak bumi, seperti bensin, solar, minyak pemanas serta bahan bakar jet. Menurut U.S. Energy Information Administration, pada tahun 2019...
	Gambar 4.2.1.1 : Grafik Suplai Minyak ke Amerika Serikat
	Sumber :   “Frequently Asked Questions (FAQs),” U.S. Energy Information Administration (EIA). n.d. https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=33&t=6.
	Berdasarkan data grafik di atas yang dirilis oleh U.S. Energy Information Administration, terlihat bahwa ada peningkatan konsumsi minyak di Amerika Serikat yang dibuktikan dengan peningkatan suplai minyak bumi sejak tahun 2010. Dengan melihat sumber m...
	Di wilayah Timur Tengah, selat Hormuz telah lama menjadi jantung pelayaran dan yang paling penting untuk melakukan ekspor minyak, seperti anggota OPEC (Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan negara-negara Uni Emirat Arab).  Bukan hanya bagi negara-negara...
	gambar 4.2.1.2 : Diagram Suplai Minyak Asia Melalui Selat Hormuz
	Sumber : “U.S. Energy Information Administration - EIA - Independent Statistics and Analysis.” The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit chokepoint - Today in Energy - U.S. Energy Information Administration (EIA). https://www.eia....
	Kepentingan minyak ini merupakan hal yang cukup esensial bagi AS dikarenakan ini dapat mengancam keberlangsungan hidupnya. Disaat yang bersamaan, minyak juga merupakan hal yang menjadi perhatian Iran dikarenakan minyak adalah pemasukan terbesar Iran. ...
	4.2.2 Defensif Iran Melalui Proxy dan Keamanan Nasional AS

	Selain kepentingan sumber daya, AS memiliki kepentingan kontra terorisme. Kontra terorisme ini merupakan sebuah paham untuk melawan dan menentang segala tindakan terorisme yang dapat direalisasikan dengan taktik militer suatu negara, strategi pemerint...
	Dengan adanya kejadian tersebut, kawasan Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang dituduh, karena wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang terbukti menjadi sarang bagi ekstrimisme Islam dan memiliki peran dalam masalah terorisme yang m...
	Secara jelas terlihat dalam strategi keamanan nasional dalam administrasi Presiden Donald Trump yang terfokus pada melindungi keamanan rakyat AS dan sekutunya di kawasan-kawasan lain, dimana AS menganggap Iran merupakan salah satu sumber ancaman bagi...
	Akhirnya, Presiden Trump pun pertama kali secara resmi memberikan label pada kelompok militer negara lain sebagai kelompok terorisme yaitu militer Iran yang merupakan organisasi keamanan terkuat di negara tersebut yang dikenal dengan nama Iran’s elite...
	Proxy yang Iran bentuk merupakan bibit terorisme menurut AS, walaupun apabila dilihat dari sisi Iran, negara tersebut melihat penyebaran proxy sebagai salah satu strategi defensif dan kunci utama untuk mencapai keamanan nasional negaranya dimana merek...
	Berdasarkan fakta-fakta yang telah dibahas, penulis dapat mengatakan adanya kaitan terhadap asumsi dasar dari Neorealisme defensif yang terlihat dari aksi Iran melalui proxy sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam rivalitas d...
	4.2.3 Signifikansi Amerika Serikat di Timur Tengah

	Melihat sejarah, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan AS di kawasan Timur Tengah sudah sejak lama, banyak sekali pengaruh yang AS telah berikan kepada kawasan tersebut. Dalam bagian ini, penulis berusaha memaparkan bagaimana AS yang secara geografi...
	Berkembang dari kepentingan minyaknya yang telah disinggung penulis dalam poin sebelumnya, AS menyatakan bahwa keamanan selat Hormuz dan teluk yang mengapit nya di kawasan Timur Tengah merupakan hal yang menjadi perhatian vital. Tidak dapat dipungkiri...
	Selain itu adanya kepentingan melindungi Israel yang tidak dapat dinegosiasi. Seperti yang diketahui bahwa di negara Paman Sam, terdapat banyak sekali masyarakat AS yang tergolong sebagai kaum evangelis kristen dan pada administrasi Trump, Ia memiliki...
	Selain itu, dalam mencapai kepentingannya AS tidak semata-mata meraihnya sendiri. Adanya bantuan dari negara-negara kawasan Timur Tengah yang kemudian menjadi aliansi AS, seperti contohnya Arab Saudi, Israel, dan negara-negara Uni Arab Emirat yang aka...
	Melihat di kawasan Timur Tengah sendiri, dapat terlihat secara jelas bahwa Iran merupakan negara di kawasan tersebut yang memiliki pengaruh besar yang sedang berupaya untuk memperluas pengaruhnya. Iran dianggap menjadi penghalang bagi AS dalam mencapa...
	Ketidaknyamanan pun dirasakan oleh Iran dengan keberadaaan AS di Timur Tengah yang sangat berpengaruh. Di sisi lain, Iran ingin sekali mengurangi pengaruh AS secara menyeluruh dan mengusir AS dari kawasan Timur Tengah dikarenakan keberadaan AS di sana...
	4.3 Upaya AS dalam mencapai kepentingan di Kawasan Timur Tengah
	Melihat bahwa kepentingan-kepentingan yang telah dijabarkan di poin sebelumnya yang telah didasari konteks sejarah, poin ini akan membahas mengenai upaya AS dalam mencapai kepentingan di kawasan Timur Tengah yang spesifik menyoroti tahun 2015-2020. ...
	4.3.1 Aliansi AS di Timur Tengah

	Seperti yang telah disinggung dalam poin-poin sebelumnya, melihat letak AS secara geografis tidak berada di kawasan Timur Tengah, hal ini membuat AS sulit untuk meraih kepentingannya. Dengan demikian, memiliki aliansi dengan negara-negara di kawasan t...
	Dalam administrasi Trump, ia menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan aliansi utama dan terpenting bagi AS di Timur Tengah, melihat Arab Saudi telah menjadi pelanggan terbesar AS di kawasan tersebut dalam pembelian senjata dimana di tahun 2020 terdapat ...
	Pada periode Presiden Trump, AS pertama kali mengumumkan sebuah proyek yang dikenal dengan  Middle East Strategic Alliance (MESA) pada saat kunjungannya ke Arab Saudi tahun 2017. MESA ini merupakan program yang mencakup AS, Mesir, Yordania dan seluruh...
	Aliansi yang dibentuk oleh AS di Timur Tengah merupakan upaya distribusi kekuatan. Upaya tersebut dilakukan AS melalui tenaga militernya yang berada di negara-negara aliansi serta penjualan senjata yang AS lakukan kepada negara-negara aliansinya di Ti...
	4.3.2 Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah

	Dalam upaya melindungi kepentingannya dan prioritas keamanannya, AS menggunakan kekuatan keras yaitu salah satunya dengan kekuatan militer. Operasi militer di Timur Tengah secara garis besar dirancang oleh AS untuk memulihkan perdamaian dan upaya pen...
	Semakin meluasnya kepentingan AS di Timur Tengah, maka semakin tersebar juga pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, beberapa pangkalan-pangkalan militer AS di wilayah tersebut telah memberikan stabilitas dan pengaruh regional ya...
	Gambar 4.3.2.1 : Peta Persebaran Pasukan Tentara AS di Timur Tengah
	Sumber : Chughtai, Alia. “US Military Presence in the Middle East and Afghanistan.” United States | Al Jazeera. Al Jazeera, January 13, 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/1/13/us-military-presence-in-the-middle-east-and-afghanistan.
	Dengan adanya ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut, terlihat bahwa adanya rencana AS untuk terus melakukan peningkatan jumlah pasukan militer.  Sampai saat ini, United States Central Command (USCENTCOM) merupakan komando militer AS yang melip...
	Gambar 4.3.2.2 : Peta Wilayah Tanggungan di Timur Tengah
	Sumber : Area of Responsibility.” U.S. Central Command. https://www.centcom.mil/AREA-OF-RESPONSIBILITY/.
	Pada masa Presiden Trump, AS terlihat lebih agresif dengan menggunakan tekanan maksimum melalui militernya dalam menyikapi Iran yang terus merencanakan dan melakukan serangan terorisme yang dilakukan melalui proxy nya yang tersebar di kawasan Timur Te...
	Tetapi sisi yang lain, penarikan kembali militer juga dilakukan oleh AS, salah satu nya militer AS di Irak dan Afghanistan yang bertujuan untuk memberhentikan “perang tak berkesudahan” yang ada di Timur Tengah dan mengedepankan prinsipnya yaitu “Ameri...
	“We are acting as a police force, not the fighting force that we are, in Afghanistan. After 19 years, it is time for them to police their own Country. Bring our soldiers back home but closely watch what is going on and strike with a thunder like never...
	Selain itu, seperti yang telah disinggung dalam poin sebelumnya bahwa adanya kepentingan AS di selat Hormuz, hal tersebut juga membuat AS melengkapi keamanannya melalui angkatan laut dan udara di wilayah tersebut. Melihat pada beberapa tahun belakanga...
	Melihat data, keberadaan militer AS di Timur Tengah memang memiliki sejarah yang panjang. Dalam periode 2015-2020 sendiri juga adanya perhatian yang diberikan terutama pada administrasi Trump di beberapa ketegangan di kawasan tersebut. Tetapi dapat di...
	4.3.3 Sanksi yang Diberikan Amerika Serikat Kepada Iran

	Dalam upaya untuk meredam pengaruh Iran dan memaksa Iran untuk tidak terus meningkatkan pengaruhnya, mengembangkan jaringan teroris dan mengembangkan program nuklirnya, AS memberikan sanksi kepada Iran. Bentuk dari sanksi tersebut pun terus dimodifika...
	Pada tahun 2018, Dapat dilihat adanya dinamika yang berbeda dalam administrasi Trump. Pemberlakukan sanksi pada Iran diberlakukan kembali terlebih setelah pencabutan perjanjian JCPOA, AS kembali menjatuhkan sanksi militer dan ekonomi dalam upaya untuk...
	● Memberikan kepada International Atomic Energy Agency (IAEA) laporan lengkap militer dari program nuklirnya serta secara permanen dan dapat diverifikasi meninggalkan pekerjaan semacam itu untuk selamanya;
	● Menghentikan pengayaan dan tidak kembali melakukan proses plutonium, termasuk menutup reaktor air beratnya;
	● Memberikan International Atomic Energy Agency (IAEA) akses tanpa batas untuk memasuki seluruh situs program nuklir seluruhnya;
	● Mengakhiri proliferasi rudal balistiknya serta menghentikan peluncuran dan pengembangan lebih lanjut sistem rudal berkemampuan nuklir;
	● Membebaskan semua warga AS serta warga negara mitra dan sekutu AS yang ditahan dengan tuduhan palsu;
	● Mengakhiri dukungan untuk kelompok teroris Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas dan Jihad Islam (kelompok militan Islam Palestina);
	● Menghormati kedaulatan Pemerintah Irak dan mengizinkan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi milisi Syiah;
	● Mengakhiri dukungan militer untuk pemberontak Houthi dan bekerja menuju penyelesaian politik yang damai di Yaman;
	● Melakukan penarikan pada seluruh pasukan di bawah komandonya di seluruh wilayah Suriah;
	● Mengakhiri dukungan untuk Taliban dan kelompok teroris lainnya di Afghanistan dan kawasan Timur Tengah, serta berhenti menyembunyikan para pemimpin senior Al-Qaeda.
	● Mengakhiri dukungan yang diberikan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps yang terkait dengan Quds Force untuk mitra teroris dan kelompok militan di seluruh dunia,
	● Mengakhiri perilaku dan tindakan mengancam tetangga, yang mayoritas merupakan negara aliansi AS, termasuk ancaman untuk menghancurkan Israel dan penembakan misilnya ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, serta ancaman terhadap pelayaran internasional da...
	Dengan adanya tuntutan tersebut, Iran menganggap bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima, terlebih setengah dari tuntutan tersebut memaksa Iran untuk membalikan kebijakan luar negerinya, yaitu memberi dukungan secara finansial dan logistik pada p...
	Gambar 4.3.3.1 : Ekonomi Iran
	Sumber : Richter, Felix. “Infographic: Iran's Economic Woes.” Statista Infographics, January 10, 2020. https://www.statista.com/chart/20454/real-gdp-growth-of-iran/.
	Tindakan AS dalam memberikan sanksi ekonomi dan militer kepada Iran merupakan salah satu tindakan ofensif. Melihat bahwa adanya cela bahwa Iran akan dapat meningkatkan kekuatannya dengan pencabutan sanksi, AS pun memberlakukan kembali sanksinya dan b...
	4.3.4 Reaksi Iran Dalam Rivalitas Kekuatan Dengan AS

	Melihat kemampuan yang dimiliki Iran, eksistensinya di kawasan Timur Tengah telah menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitarnya. Bukan hanya negara kawasan tersebut saja yang masuk ke dalam fenomena rivalitas dengan negara Iran, tetapi juga AS seba...
	Melihat adanya penurunan skala intervensi AS dalam tingkat internasional, dapat dikatakan bahwa ini merupakan peluang besar bagi Iran dan mempergunakan kesempatannya setelah adanya perjanjian JCPOA. Dengan dibebaskan dari isolasi internasional dan sa...
	Iran cenderung mengabaikan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan seperti pembatasan pengayaan nuklir secara sengaja dan tetap menjalankan program nuklirnya, yang akan penulis elaborasi lebih rinci di dalam poin dinamika rivalitas. Kemudian, Iran...
	Menanggapi sanksi AS terhadap Iran yang berusaha menghentikan ekspor minyak Teheran dan mencekik ekonominya, pemerintah Iran telah mengancam untuk menyebabkan masalah bagi kapal tanker minyak di Selat Hormuz.  Melalui wakil menteri luar negeri Iran, A...
	4.4 Dinamika rivalitas kekuatan AS-Iran di Timur Tengah
	Dalam bagian ini, penulis akan menganalisis dan membahas mengenai kondisi ketegangan AS dan Iran yang secara spesifik akan menyorot pada kurun waktu 2015 hingga 2020 dimana adanya tren eskalasi ketegangan yang terus meningkat secara dramatis. Tidak d...
	4.4.1 Perjanjian Nuklir Joint Comprehensive Plan Of Action

	Program pengayaan uranium Iran telah lama menjadi perhatian AS dan sekutunya, yang mana hal ini dilihat sebagai upaya untuk memproduksi senjata nuklir.  Hal tersebut kemudian dibantah oleh Iran sendiri bahwa kepentingannya dalam pengayaan uranium sema...
	Pada masa administrasi Barack Obama, AS berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk membatasi program nuklir Iran dengan balasan berupa pemberian kelonggaran sanksi ekonomi, yang kemudian tercetusnya Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) ata...
	Perjanjian Nuklir Iran secara sederhana mengatur beberapa hal yaitu mengenai timbunan uranium yang dimiliki Iran, dimana perjanjian ini mengharuskan Iran untuk melepas 97%, dari 10.000 kilogram menjadi 300 kilogram. Berikutnya, pengayaan uranium hanya...
	Pada kampanye Trump, ia sempat mengkritik kesepakatan JCPOA dan menganggap bahwa kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang tidak dinegosiasikan secara benar.  Ia menganggap bahwa masa berlaku dari pembatasan yang tercantum sangat singkat dan tidak me...
	Pergantian administrasi ternyata memiliki dampak pada perjanjian yang telah dibentuk. Setelah secara resmi menjadi presiden, Trump memberikan pidato mengenai JCPOA pada tahun 2017, dimana dalam pidato tersebut ia menunjukan adanya perubahan kebijakan ...
	Trump berpendapat bahwa ini menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dan menekan pemerintah, harus menghindari mempertimbangkan untuk kembali membuka perjanjian nuklir dengan Iran. Pernyataan Trump tersebut pun direalisasikan dengan mundurnya AS ...
	Langkah AS disusul dengan kembali diberlakukannya tekanan ekonomi terhadap Iran yang salah satunya dengan menargetkan sektor otomotifnya.  Dalam respon Iran terhadap keluarnya AS dari perjanjian nuklir, Iran terus meningkatkan program nuklirnya dan Ju...
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