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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Sejak pertengahan abad ke-19, peningkatan penyebaran teknologi 

pemisahan atom menjadi nuklir telah mewarnai tatanan dunia internasional. 

Penemuan teknologi nuklir ini dapat memberikan solusi bagi negara-negara untuk 

mengembangkan sumber energi sebagai pembangkit tenaga listrik. Namun, di sisi 

lain, penemuan energi nuklir juga menimbulkan kekhawatiran besar karena dapat 

dijadikan senjata nuklir pemusnah massal yang mengancam keamanan 

internasional.  

 Pemanfaatan teknologi nuklir ini tidak terlepas dari kondisi dan situasi 

politik internasional, yang pada saat terjadinya Perang Dunia menyebabkan 

perkembangan teknologi nuklir mengarah kepada pembuatan senjata untuk perang 

berupa bom nuklir.
1
 Bermula dari kenyataan inilah, istilah nuklir seringkali 

dikaitkan dengan senjata. Tantangan terhadap perdamaian dan kesejahteraan dunia 

atas teknologi nuklir ini adalah memberikan jaminan terhadap penggunaan 

teknologi nuklir yang damai, di samping itu secara bersama-sama memastikan 

senjata nuklir tidak akan pernah digunakan lagi.
2
 

                                                            
1 Mukhlis Akhadi, 1997, Pengantar Teknologi Nuklir, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 10. 
2 United Nations, 1995, The United Nations and Nuclear Non-Proliferation, The United Nations 

Blue Book Series, Volume III, New York: United Nations, Department of Public Information, hal. 
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 Dengan kondisi demikian, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan 

penyalahgunaan dalam penggunaan energi nuklir maka masyarakat internasional 

sepakat untuk membentuk suatu badan internasional di bawah naungan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bernama Badan Tenaga Atom Internasional 

(International Atomic Energy Agency/IAEA). Badan Tenaga Atom Internasional 

merupakan organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 

dengan markas terletak di Wina, Austria. Tujuan didirikannya IAEA adalah untuk 

mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal 

penggunaannya untuk keperluan militer.
3
 Dalam melaksanakan tugasnya, IAEA 

membuat berbagai perangkat hukum internasional berupa konvensi internasional, 

salah satunya yang paling gencar dilaksanakan adalah Perjanjian Non-Proliferasi 

Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT). 

 Perjanjian NPT ini pada dasarnya terdiri dari tiga pokok utama, yaitu non-

proliferasi, perlucutan, dan hak penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
4
 

Pada awal pembentukan NPT, terdapat lima negara yang diperbolehkan untuk 

memiliki senjata nuklir, antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Republik 

Rakyat Cina (RRC), dan Perancis. Kelima negara ini dikategorikan ke dalam 

Nuclear Weapon States (NWS). Dalam perjanjian ini, NWS berkomitmen untuk 

melakukan pengurangan dan pelucutan senjata nuklir (general and complete 

disarmament), dan negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir (Non-

Nuclear Weapon State /NNWS) berjanji untuk tidak mengembangkan atau 

                                                            
3 Mira Benita Maharama, 2009, Pengaturan Hukum Internasional Atas Pemanfaatan Tenaga 

Nuklir dan Dampak Lingkungan yang Mungkin Ditimbulkannya, Medan: Universitas Sumatera 

Utara, hal. 13. 
4 Ibid., hal. 53. 
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memperoleh senjata nuklir. Tujuan utama dari NPT adalah untuk mencegah 

proliferasi nuklir dengan memastikan bahwa tidak ada pengalihan senjata nuklir 

dan segala bahan material maupun teknologi untuk pembuatan senjata nuklir dari 

Nuclear Weapon States ke Non-Nuclear Weapon States.
5
  

 Adapun, Amerika Serikat sebagai negara pemilik senjata nuklir memulai 

keterlibatannya secara aktif dalam menangani permasalahan nuklir sejak 

berlakunya NPT di tahun 1970. Seperti yang dikatakan oleh David Krieger dalam 

jurnal India, Iran, and US Nuclear Hypocrisy bahwa
6
: 

 “The Non-Proliferation Treaty, which entered into force in 1970, is at the 

heart of worldwide nuclear nonproliferation efforts. The United States was 

one of the original signers of the treaty and was one of the major supporters 

of its indefinite extension in 1995.” 

 

Berikut ini adalah terjemahan bebasnya: 

“Perjanjian Non-Proliferasi yang mulai berlaku pada tahun 1970 merupakan 

jantung dari seluruh upaya nonproliferasi nuklir dunia. Amerika Serikat 

adalah salah satu negara yang memprakarsai penandatanganan perjanjian ini 

dan menjadi pendukung utama terhadap upaya perpanjangan perjanjian 

nonproliferasi di tahun 1995.” 

Dukungan Amerika Serikat yang besar terhadap NPT ini tercermin pula dalam 

setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya mengenai senjata pemusnah 

massal (Weapon Mass Destruction/WMD). Di bawah pemerintahan George 

Walker Bush, pasca tragedi 11 September, Amerika Serikat semakin 

memperlihatkan sikap keras dalam menentang usaha proliferasi nuklir dari 

berbagai negara. Salah satu isu nuklir yang mendapat kecaman keras pada saat itu 

adalah program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. 

                                                            
5 Traktat Non-Proliferasi Nuklir, http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=16&l=id, 

diakses pada tanggal 9 Juli 2011. 
6 David Krieger, “India, Iran, and US Nuclear Hypocrisy”, diakses dari 

http://www.rense.com/general70/hyp.htm, pada tanggal 13 Juni 2011. 
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 Sejak dekade 60-an Iran telah memulai program nuklirnya bersamaan 

dengan sejumlah negara Arab lainnya.
7
 Saat memulai programnya ini, Iran justru 

sempat dibantu oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Dwight D. Eisenhower 

dengan diluncurkannya program Atoms for Peace.
8
 Setelah tujuh tahun kemudian, 

tepatnya Juni 1967 di bawah kepemimpinan Syah Rezi Pahlevi, Iran pun 

mendirikan Pusat Riset Nuklir di Teheran, yang memiliki reaktor nuklir berskala 

lima megawatt sebagai dasar riset ilmiah untuk membangun kapasitas reaktor 

nuklir yang jauh lebih besar, yaitu 20.000 megawatt. Pemerintahan Syah pada saat 

itu mendapat dukungan dari Amerika Serikat.  

 Namun di tahun 1979 terjadi Revolusi Islam di bawah pimpinan Imam 

Khomeini yang berhasil menjatuhkan rezim pemerintahan Shah. Di bawah 

kepemimpinan Khomeini, Iran dengan berbasis ideologi Islam garis keras secara 

jelas menolak dan menentang kehadiran Amerika Serikat. Oleh karenanya, AS 

menghentikan segala kontrak kerjasama nuklirnya dengan Iran serta melarang 

negara-negara lain untuk membantu program nuklir Iran sehingga program 

pengembangan nuklir Iran pun harus terhenti di tengah jalan. Sejak saat itulah, 

hubungan Amerika Serikat dan Iran memburuk dengan diwarnai oleh kecurigaan, 

ketakutan, penghinaan, dan ketegangan akan intensi masing-masing. 

 Program pengembangan nuklir Iran pun akhirnya kembali dilanjutkan di 

tahun 1990 dengan mendapat bantuan dari Rusia dan Cina. Rusia mengirimkan 

beberapa bantuan teknis untuk mendirikan fasilitas reaktor nuklir. Sedangkan di 

                                                            
7 Danny H. Simanjuntak, 2008, Ahmadinejad Menentang Amerika: Dari Nuklir Iran, Zionisme, 

hingga Penyangkalan Holocaust, Yogyakarta: Narasi, hal. 39. 
8 Greg Bruno, “Iran’s Nuclear Program”, diakses dari http://www.cfr.org/iran/irans-nuclear-

program/p16811, pada tanggal 9 Juli 2011. 
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tahun 1991, Cina mengirimkan beberapa jenis Uranium seberat 1800 gram ke 

Teheran untuk proses pengayaan nuklir.
9
 Alhasil, reaktor nuklir Iran mampu 

memproduksi energi nuklir 1000 megawatt dan akan terus ditingkatkan hingga 

mencapai 6000 megawatt. Hingga tahun 2002, muncul informasi mengejutkan  

yang menyatakan bahwa Iran telah memiliki fasilitas pengayaan uranium di 

Natanz. Hal ini membuat kasus nuklir Iran segera berkembang menjadi isu 

internasional. 

 Di sisi lain, serangan teroris pada 11 September 2001 di World Trade 

Centre kian mensinyalkan pergeseran dalam kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat terhadap negara-negara Islam. Pasca tragedi ini, kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat di bawah pimpinan Bush difokuskan pada isu terorisme dan 

proliferasi nuklir. Sebagai implikasinya, Bush mengeluarkan dokumen National 

Security Strategy of 2002 (NSS 2002) yang didalamnya berisi klausul tentang 

kemungkinan aksi unilateralisme dan pre-emptive terhadap negara-negara di 

Timur Tengah.
10
 Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 29 Januari 2002, 

Presiden Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan 

musuhnya memperoleh senjata pemusnah massal/WMD. Bush juga menyatakan 

secara khusus dalam pidatonya bahwa
11
: “Iran secara agresif mengejar senjata 

nuklir dan menimbulkan teror, sementara beberapa pihak yang tidak terpilih 

menindas harapan rakyat Iran untuk mendapat kebebasan, negara seperti ini dan 

                                                            
9 Danny H. Simanjuntak, op.cit., hal. 41. 
10 Kumuda Simpson, 2005, The Bush Doctrine and Iran’s Nuclear Program, Melbourne: National 

Centre of Excellence for Islamic Studies, Asia Institute, University of Melbourne, hal. 4. 
11 Ibid., hal. 6. 
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sekutunya dikategorikan sebagai poros kejahatan yang mengancam keamanan 

dunia.” 

 Kasus nuklir Iran yang terus bergulir kembali mendapat perhatian 

internasional ketika pada tanggal 1 Agustus 2005, Iran menyampaikan maksudnya 

kepada IAEA untuk melanjutkan rencana konversi di reaktor nuklir Ishafan. 

Menanggapi hal tersebut, Bush yang beraliran neokonservatif tidak tinggal diam, 

mengingat sudah hampir 30 tahun sejak Revolusi Islam pemerintah Amerika 

Serikat mengadopsi containment policy terhadap Iran.
12
 Terlebih lagi, transisi 

kepemimpinan Iran dari Khatami kepada Mahmoud Ahmadinejad di akhir tahun 

2005 juga membuat kebijakan Iran menjadi lebih konfrontatif terhadap Barat. 

Pada 10 Januari 2006, Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran telah memfungsikan 

kembali fasilitas pengayaan uraniumnya di Natanz.
13
 Hal ini membuat perseteruan 

antara Bush dan Ahmadinejad kian memanas.  

 Amerika Serikat dan sekutunya terus mencurigai Iran akan 

mengembangkan teknologi nuklir menjadi senjata nuklir. Ahmadinejad sendiri 

bersikeras menekankan bahwa pengembangan teknologi nuklirnya untuk tujuan 

damai yaitu untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik, penelitian kedokteran, 

pertanian, dll, yang mana semuanya ini diperbolehkan oleh NPT.
14
 IAEA sendiri 

yang berwenang secara teknis mengawasi program nuklir negara-negara di dunia 

menyatakan belum ada bukti yang mengindikasikan Iran sedang mengembangkan 

senjata nuklir. Namun, meskipun demikian, berdasarkan catatan Smith Alhadar, 

                                                            
12 Ibid., hal. 1. 
13 Nuclear Overview, diakses dari http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/index.html, 

diakses pada tanggal 4 September 2011. 
14 Ardison Muhammad, 2010, Iran: Sejarah Persia dan Lompatan Masa Depan Negeri Kaum 

Mullah, Surabaya: Liris, hal. 21. 
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penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies,
15
 upaya untuk 

mengisolasi Iran terus dilancarkan oleh Amerika Serikat dengan diplomasi pada 

negara-negara yang duduk di IAEA dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (DK PBB). 

 Selama masa pemerintahannya, Bush kerapkali menerapkan kebijakan 

yang agresif terhadap negara-negara Islam melalui serangkaian inspeksi yang 

dipimpin oleh IAEA, berbagai sanksi ekonomi yang diberikan oleh Dewan 

Keamanan PBB dan Kongres Amerika Serikat, dan juga dengan strategi diplomasi 

yang bernada keras. Pemerintahan Bush berusaha untuk membujuk pemimpin Iran 

agar segera menghentikan program nuklirnya atau setidaknya menghentikan 

segala aktivitas pengayaan yang berkaitan dengan nuklir. Dalam hal ini, Presiden 

Bush memberikan waktu kepada Iran untuk mencari solusi diplomatik, tetapi jika 

cara ini gagal, maka Amerika Serikat tidak segan untuk menempuh opsi militer. 

Amerika Serikat juga mensponsori dikeluarkannya resolusi No. 1737 dan 1747 

oleh Dewan Keamanan PBB yang menuntut Iran untuk menghentikan program 

nuklirnya.
16
 

 Adapun kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan Timur 

Tengah tidak pernah terlepas dari aspek ketergantungan energi minyak bumi dan 

aspek perbedaan ideologi. Iran adalah negara yang sangat kaya akan minyak dan 

cadangan gas alam. Semasa pemerintahan Syah, pasokan minyak Amerika Serikat 

yang utama berasal dari Arab Saudi dan Iran. Namun setelah terjadi Revolusi 

Islam 1979, Amerika Serikat akhirnya kehilangan pasokan minyaknya dari Iran. 

                                                            
15

 Ibid., hal 19. 
16 Ibid., hal. 20. 
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Letak Iran juga sangat strategis karena merupakan areal lintasan pipa minyak 

antar negara.
17
 Dengan demikian, hubungan yang kurang baik dengan Iran akan 

menyulitkan Amerika Serikat dalam membangun jaringan pipa minyaknya untuk 

kepeluan penyaluran. 

  Dalam hal ideologi, Iran memang memperlihatkan banyak perbedaan 

dengan Amerika Serikat. Kecemasan Amerika Serikat dan sekutunya bukan hanya 

terletak pada program nuklir itu sendiri melainkan pada ideologi yang dianut Iran 

dalam menjalankan pemerintahannya.
18
 Iran dinilai memiliki basis ideologi Islam 

garis keras terutama setelah kepemimpinan Syah berakhir. Bagi Amerika Serikat, 

Iran yang berbasiskan ajaran Syi’ah sangat berbahaya karena cenderung anti Barat 

dan Yahudi. Berdasarkan ideologi tersebut, program nuklir Iran sangat potensial 

menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Lain halnya dengan pengembangan 

nuklir India dan Pakistan, Amerika Serikat tidak mempermasalahkan hal ini 

karena keduanya merupakan sekutu Amerika.  

 Dengan demikian, berdasarkan data-data dan kenyataan tersebut, yang 

mana perlu untuk dianalisa lebih dalam, maka judul penelitian yang saya pilih 

adalah “KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ERA 

PEMERINTAHAN GEORGE WALKER BUSH TERHADAP PROGRAM 

PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN (2002-2008)” 

 

 

 

                                                            
17 Ibid., hal. 49. 
18

 Ibid., hal. 2. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini, pembahasan topik mengenai “Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat di Era Pemerintahan George Walker Bush terhadap Program 

Pengembangan Nuklir Iran (2002-2008)” memerlukan adanya pembatasan 

masalah. Mencermati keberhasilan Amerika Serikat dalam melakukan serangan 

militer terhadap Irak tanpa perlawanan yang berarti dari dunia internasional, maka 

tampaknya Amerika Serikat juga merencanakan hal yang sama terhadap Iran 

dengan mengusung alasan yang sama yaitu pengembangan nuklir Iran yang 

dianggap sebagai cikal bakal senjata pemusnah massal. Terlebih lagi, serangan 

teroris 11 September 2001 telah menjadi titik balik perubahan kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat. Konsep pre-emption dan unilateralism yang diusung 

dalam dokumen National Security Strategy of 2002 memberi justifikasi atas 

tindakan Amerika Serikat yang sepihak (unilateralism) dan tindakan untuk 

menyerang musuh sebelum diserang dengan maksud melindungi diri 

(preemptive). 

 Meskipun Iran telah berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya 

hanya untuk tujuan damai, Amerika Serikat terus menekan Iran untuk 

menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya dengan alasan bahwa nuklir Iran 

merupakan ancaman bagi keamanan internasional. Bahkan, dengan keanggotaan 

tetapnya, Amerika Serikat berhasil meyakinkan Dewan Keamanan PBB untuk 

menjatuhkan sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya. Hasil penyelidikan 

IAEA sendiri tidak menemukan indikasi pengembangan senjata nuklir di Iran. 

Namun, Amerika Serikat sama sekali tidak menghiraukan hal ini. Sementara di 
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sisi lain terkait program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan India dan 

Pakistan, Amerika Serikat tidak mempermasalahkannya. 

 Kenyataan ini semakin memunculkan pertanyaan atas bagaimana 

sesungguhnya letak ancaman nuklir Iran mempunyai arti ancaman yang riil 

terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat dan mengapa Amerika Serikat 

begitu gencar ingin menghentikan program pengayaan uranium Iran. Semua hal 

ini tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di 

kawasan Timur Tengah maupun secara spesifik di dalam Iran sendiri.  

Dengan demikian, berdasarkan kenyataan tersebut maka selanjutnya 

dirumuskanlah beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Seperti apa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program 

pengembangan nuklir Iran di era pemerintahan George W. Bush? 

2. Bagaimana penerapan atau implementasi dari kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat tersebut? 

3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat di era pemerintahan George Walker Bush terhadap program 

pengembangan nuklir Iran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan judul dan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan 

penelitian ini antara lain: 
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1. Untuk mempelajari penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

terhadap krisis nuklir Iran di era pemerintahan George Walker Bush 

dalam kurun waktu tahun 2002 - 2008. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan George Walker 

Bush terhadap program pengembangan nuklir Iran. 

3. Untuk mengetahui alasan Amerika Serikat bersikeras untuk 

menghentikan program nuklir Iran. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan semakin memperkaya 

hasil-hasil penelitian yang sudah ada sehingga para peneliti 

selanjutnya akan memiliki semakin banyak sumber dan perspektif 

ketika ingin melakukan studi penelitian mengenai kebijakan luar 

negeri Ameria Serikat khususnya mengenai teknologi nuklir. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para 

pembuat kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan aspek 

keamanan nasional maupun internasional sekaligus juga memberikan 

cermin bagi dunia internasional tentang permasalahan nuklir. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

           Bab 1 Pendahuluan 

 Merupakan bab yang membahas mengenai masalah yang melatar 

belakangi penelitian dengan merumuskan masalah yang timbul dan juga 

menentukan tujuan penelitian dengan merumuskan masalah yang timbul, 

serta merumuskan batasan dari penelitian agar penelitian yang dilakukan 

lebih terarah. 

Bab 2 Kerangka Berpikir 

Dalam bab ini akan dijelaskan pemaparan teori-teori yang berkaitan serta 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan melalui studi literatur. 

Landasan teori serta perspektif tersebut akan digunakan sebagai kerangka 

dan bersumber dari buku-buku pustaka sebagai dasar pemikiran dari 

penelitian ini. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ditempuh 

dalam proses penelitian ini, yang dimulai dari definisi operasional, jenis- 

jenis data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang dilakukan. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

 Dalam bab ini akan dijelaskan hasil dari kerangka berpikir yang 

disesuaikan dengan data-data yang telah didapat, agar nantinya didapat 
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hasil yang dapat menjelaskan pertanyaan yang telah muncul sebelumnya di 

rumusan masalah. 

Bab 5 Kesimpulan 

 Dalam bab ini ditujukan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang 

didapat berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab 

permasalahan. Selain itu bab ini juga berisi saran dari penulis mengenai 

permasalahan dan pemecahannya agar nantinya dapat menjadi masukan 

yang dapat berguna bagi pihak yang membaca maupun membutuhkan. 




