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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesepakatan Nuklir Iran atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan 

of Action (JCPOA) merupakan hasil perundingan diplomatis yang dicapai oleh 

Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, Jerman dan Iran pada 

tahun 2015. Munculnya kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan Iran yang 

menyalahgunakan pengembangan nuklirnya untuk dijadikan sebagai senjata 

pemusnah masal pada tahun 2011 (Nainggolan, 2015). Menyikapi hal tersebut 

negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran dengan harapan 

dapat memperlemah posisi Iran sehingga tidak memiliki kemampuan untuk 

melanjutkan program senjata nuklirnya. Pada kenyataannya sanksi tersebut 

berhasil untuk melemahkan perekonomian Iran namun tidak cukup efektif 

secara politik sebab pemerintahan Iran tetap kuat, hal ini menyebabkan Iran 

masih terlibat dalam berbagai konflik di kawasan dan masih bersikeras 

mengembangkan pengayaan uraniumnya (Saïd, 2016). Sikap keras Iran 

membuat negara-negara Barat memilih untuk membawa Iran ke dalam 

perundingan dengan memberikan penawaran yang dapat menarik perhatian 

Iran. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat berhasil membawa 

Iran masuk ke dalam perundingan. Sebuah prestasi ketika Amerika Serikat 

bersama Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman berhasil membuat Iran 

sepakat untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya dengan imbalan 

pencabutan sanksi dari Barat. 

Kesepakatan nuklir Iran tidak sepenuhnya didukung oleh sekutu Amerika 

Serikat di Timur Tengah. Israel dan Arab Saudi misalnya memberikan kritik 

dan tuntutan kepada Amerika Serikat untuk membuat kesepakatan yang tidak 

hanya mencakup program nuklir Iran saja melainkan lebih luas untuk 

menjangkau program rudal balistik dan peran Iran dalam hubungan yang 

konfliktual di kawasan Timur Tengah. Iran yang dianggap sebagai kekuatan 

yang mendestabilisasi kawasan menyebabkan munculnya  pandangan skeptis 

dari negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut. Mereka 
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menganggap butuh lebih dari sekedar kesepakatan nuklir untuk dapat 

mengehentikan Iran melakukan kekacauan di Timur Tengah (jpost.com, 2018).  

Terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin baru Amerika Serikat 

membawa kebijakan baru terkait isu nuklir Iran. Pada 8 Mei 2018 Amerika 

Serikat secara resmi menarik diri dari kesepakatan nuklir dan memutuskan 

untuk kembali menerapkan sanksi terhadap Iran (telegraph.co.uk, 2018). 

Keluarnya  Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran merupakan keputusan 

sepihak yang tidak melibatkan  para anggota penandatangan kesepakatan 

lainnya. Kesepakatan itu masih dipandang oleh negara-negara lain sebagai cara 

terbaik untuk mencegah Iran menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan 

nuklir, meskipun mereka mengakui bahwa kesepakatan yang sudah terbentuk 

masih belum sempurna (bbc.com, 2018). Meski mendapat dukungan dari 

sekutunya di Timur Tengah, kebijakan Amerika Serikat yang kontroversial ini 

ditentang oleh banyak pihak, termasuk negara yang terlibat dalam kesepakatan. 

Bahkan tanpa Amerika Serikat negara penandatangan masih berkomitmen 

untuk melanjutkan kesepakatan sebab tidak ingin membiarkan Iran lepas 

kendali (telegraph.co.uk, 2018).  

Keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan membuat  kesepakatan 

nuklir Iran berada dalam posisi yang rentan. Pihak penandatangan yang masih 

bertahan dituntut untuk dapat melindungi Iran dari sanksi yang kembali 

diterapkan Amerika Serikat. Di sisi lain Iran semakin mempertegas 

pendiriannya bahwa kesepakatan nuklir Iran adalah kesepakatan yang tidak 

bisa lagi dinegosiasikan. Meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika 

Serikat kini membawa konsekuensi langsung terhadap ancaman Iran yang 

ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, 

kondisi ini semakin meningkatkan eskalasi konflik kawasan. 

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti mengingat kesepakatan 

yang telah terbentuk bagi kebanyakan negara merupakan jalan terbaik untuk 

menetralisir peran agresif Iran di Timur Tengah secara bertahap. Iran adalah 

negara yang memegang kekuatan yang berpengaruh di Timur Tengah dan 

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki power yang kuat dalam 

politik internasional. Hubungan yang konfliktual antara keduanya dapat 
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berpengaruh pada meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. 

Sebagai wilayah dengan konflik yang sangat kompleks, kesalahan dalam 

pengambilan keputusan akan menyeret banyak pihak untuk terlibat ke dalam 

konflik.  

Penelitian ini memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya yang 

ditulis oleh Alexane Saïd (2016) mengenai evolusi hubungan internasional 

antara Iran dan Amerika Serikat dalam konteks Kerangka Kerja Kesepakatan 

Nuklir. Saïd fokus pada sudut pandang Amerika Serikat dengan menerapkan 

teori realis, liberalis, dan konsep teoritis budaya strategis dalam kontestasi  

mereka untuk mencapai kekuasaan, kontrol dan kedaulatan. Penelitian tersebut 

hanya menggunakan konsep security dilemma secara umum dalam mengkaji 

perubahan pola hubungan Amerika Serikat dan Iran, Saïd menggunakan 

security dilemma yang mengarahkan pada terciptanya kesepakatan nuklir Iran 

dan belum menjangkau kasus keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan 

nuklir pada tahun 2018 yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor 

penyebab Amerika Serikat merubah kebijakannya untuk  keluar dari 

kesepakatan nuklir melalui pendekatan analytic eclecticism dengan 

menggunakan perpaduan konsep security dilemma dan teori cognitive 

consistency. Penulisan penelitian ini selanjutnya akan memberikan pemahaman 

mengenai faktor-faktor yang berperan sebagai penyebab perilaku konfrontatif 

Amerika Serikat bersama sekutunya di Timur Tengah terhadap Iran. Serta 

memberikan pemahaman mengenai penyebab perubahan kebijakan Amerika 

Serikat yang memilih untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan kunci dari penelitian ini 

adalah “Mengapa Amerika Serikat memilih untuk keluar dari kesepakatan   

nuklir Iran? ” 
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1.3 Kerangka Teori 

1.3.1 Pendekatan Analytic Eclecticism 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analytic Eclectism untuk 

menggabungkan konsep security dilemma dan teori cognitive consistency. 

Untuk mendapatkan argumen logis dari dua atau lebih paradigma berbeda 

dibutuhkan jembatan yang dapat mengintegrasikan keduanya. Tujuan 

digunakannya pendekatan ini adalah  untuk menunjukkan relevansi praktis 

dari koneksi substantif di antara teori dan narasi yang dibangun dalam 

pendekatan yang tampaknya terpisah seperti yang ada di antara security 

dilemma dan cognitive consistency.  (Sil & Katzenstein, 2010) 

“We define as eclectic any approach that seeks to extricate, 

translate, and selectively integrate analytic elements–concepts, 

logics, mechanisms, and interpretations–of theories or narratives 

that have been developed within separate paradigms but that 

address related aspects of substantive problems that have both 

scholarly and practical significance.”  (Sil & Katzenstein, 2010) 

Meskipun terpisah, security dilemma dan cognitive consistency 

memiliki aspek yang berhubungan terkait persepsi, images dan beliefes. 

Batasan yang dimiliki keduanya terletak pada level analisis, security dilemma 

fokus pada perilaku negara sedangkan cognitive consistency lebih 

menganalisis individu secara psikologis. 

“Simply put, too much of social scientific research in the academe is 

divided across, and embedded within, discrete approaches that we often 

refer to as ‘paradigms’ or ‘research traditions.’ Paradigm-bound research 

provides powerful insights, but in the absence of complementary efforts to 

compare and integrate insights from multiple paradigms, the latter can 

become a ‘hindrance to understanding,’ (Sil & Katzenstein, 2010) 

Bergantung pada satu paradigma memang dapat memberikan argumen 

yang kuat dan sederhana, tetapi dengan tidak adanya upaya yang saling 

melengkapi untuk membandingkan dan mengintegrasikan pandangan dari 
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berbagai paradigma, pada akhirnya akan dapat menjadi hambatan bagi 

terciptanya sebuah pemahaman yang bersifat kompleks. Oleh sebab itu 

melalui pendekatan Analytic Eclectism penelitian ini berusaha memberikan 

pemahaman dari sebuah argumen yang berasal dari paradigma yang berbeda 

dengan menjembatani hubungan di antara keduanya. 

1.3.2 Konsep Security dilemma 

Penelitian ini menggunakan konsep security dilemma dari teori realis 

untuk menganalisis pokok permasalahan. Realis merupakan teori yang 

sesuai untuk digunakan sebagai acuan menganalisis hubungan negara yang 

cenderung konfliktual seperti hubungan Amerika Serikat dan Iran.  

“Realists emphasize the constraints on politics imposed by human 

selfishness (‘egoism’) and the absence of international government 

(‘anarchy’), which require ‘the primacy in all political life of power 

and security” (Gilpin 1986; Burchill et al. 2005) 

Realis memandang situasi internasional dipenuhi sifat egois, tidak 

adanya kekuatan internasional yang sah mengakibatkan dunia berada dalam 

situasi anarki yang menciptakan ketidakpastian dalam hubungan negara 

sebab masing-masing akan cenderung mencurigai satu sama lain.  

“Three features of the international system combine to cause states to 

fear one another: 1) the absence of a central authority that sits above 

states and can protect them from each other, 2) the fact that states 

always have some offensive military capability, and 3) the fact that 

states can never be certain about other states' intentions”. 

(Mearsheimer, 2001)  

Ketakutan negara terhadap negara lain mendorong negara untuk 

melindungi keamanannya ditengah situasi anarki yang tidak bisa menjamin 

keselamatan negara. Sistem internasional yang seperti ini memaksa negara 

untuk menjamin keselamatan mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak 

lain. 
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“States cannot depend on others for their own security. Each state 

tends to see itself as vulnerable and alone, and therefore it aims to 

provide for its own survival. In international politics, God helps those 

who help themselves” (Mearsheimer, 2001) 

Masalah inti yang menjiwai teori realis tentang security dilemma 

adalah ketidakpastian. Karena negara-negara tidak dapat mengetahui 

kehadiran satu sama lain dan terutama niat masa depan setiap negara dengan 

pasti, para pencari keamanan dapat dipaksa untuk mengambil tindakan yang 

mengancam keamanan negara-negara lain, dan dengan demikian dapat 

mengarah menuju perang (Mitzen, 2006). Pada akhirnya setiap negara akan  

melakukan apapun yang mereka bisa untuk bertahan dalam dunia 

internasional termasuk meningkatkan keamanan negara menggunakan 

pengembangan kekuatan militer sebagai alat pertahanan negara. Upaya 

peningkatan keamanan oleh suatu negara akan menyebabkan munculnya 

ancaman bagi negara lain sehingga muncul paradoks keamanan yang 

dijelaskan dalam konsep security dilemma. 

 Sebuah premis penting dari konsep security dilemma adalah bahwa 

negara-negara mencari keamanan fisik terhadap perlindungan wilayah dan 

struktur pemerintahan mereka dari pihak lain yang dapat menyebabkan 

kerusakan material (Mitzen, 2006). 

“The security dilemma,  which is one of the most well-known 

concepts in the international relations literature, reflects the basic 

logic of offensive realism. The essence of the dilemma is that the 

measures a state takes to increase its own security usually 

decrease the security of other states. Thus, it is difficult for a state 

to increase its own chances of survival without threatening the 

survival of other states” (Mearsheimer, 2001) 

Dilema keamanan akan terlihat jelas ketika negara berada dalam dua 

kondisi. Pertama, ketika kekuatan militer yang ofensif dan defensif sulit 

dibedakan, negara-negara tidak dapat menandakan niat defensif mereka 
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dengan kekuatan militer yang mereka miliki. Segala kekuatan yang dimiliki 

dipandang  lebih cocok untuk kampanye yang bersifat ofensif. Misalnya, 

banyak negara yang memandang bahwa memiliki rudal balistik adalah alat 

pertahanan terbaik untuk melawan serangan negara yang juga  memiliki 

peralatan rudal balistik. Namun, karena peralatan tersebut memiliki banyak 

potensi ofensif, negara-negara yang memilikinya tidak dapat membedakan 

niat satu sama lain. Kondisi kedua muncul dari efektivitas ofensif terhadap 

defensif. Jika tindakan ofensif lebih efektif daripada tindakan defensif, 

negara akan memilih ofensif jika mereka ingin bertahan. Hal ini dapat 

mendorong perang preemptive jika terjadi krisis politik karena superioritas 

yang dirasakan dari serangan  akan menciptakan insentif untuk menyerang 

terlebih dahulu setiap kali perang tampak mungkin terjadi (Posen, 2008). 

Dalam hubungan negara-negara yang bersifat konfliktual seperti 

Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah terhadap Iran, konsep ini 

akan menjelaskan apa yang mendasari pola hubungan konfliktual diantara 

masing-masing pihak terutama dalam kasus kesepakatan nuklir  Iran 

(JCPOA). 

1.3.3 Cognitive Consistency 

Cognitive Consistency adalah teori yang menjelaskan tentang 

bagaimana persepsi mempengaruhi pengambilan keputusan. Cognitive 

Consistency berarti bahwa pembuat keputusan mengecilkan informasi 

tertentu yang tidak konsisten dengan images dan beliefs sebelumnya yang ia 

miliki atau pembuat keputusan memberi perhatian yang berlebihan terhadap 

informasi yang konsisten dengan images dan beliefs tersebut (Alex & 

DeRouen Jr, 2010). Keadaan seperti ini menyebabkan pembuat keputusan 

cenderung mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang 

sudah mereka yakini sebelumnya. Dengan kata lain informasi yang diterima 

akan diproses sesuai dengan  “images yang sudah ada” (Jervis 1976; Alex 

and DeRouen Jr 2010). Bagi pembuat keputusan, hal yang paling penting 

adalah menemukan dan menciptakan informasi yang konsisten dengan 

gambaran dan keyakinan sebelumnya sedangkan pencarian untuk jenis 
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informasi lainnya yang berisi alternatif kemungkinan lain akan sangat 

dibatasi. Jervis menyimpulkan bahwa perangkap konsistensi kognitif dapat 

menyebabkan pembuat keputusan menjadi terlalu percaya diri dalam 

posisinya dan mengabaikan sudut pandang alternatif yang penting.  

Sejalan dengan kesimpulan Jervis, Cognitive Consistency akan 

digunakan sebagai teori untuk menganalisis bagaimana kebijakan Amerika 

Serikat yang memilih untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran terbentuk. 

Donald Trump sejak masa kampanye menyatakan bahwa kesepakatan nuklir 

Iran merupakan kesepakatan terburuk dan memalukan yang pernah dicapai 

oleh Amerika Serikat. Ketika Trump berhasil memenangkan pemilihan  

pandangan tersebut tidak berubah meski mendapat saran dan informasi yang 

berbeda dari  lingkar dalam  yang ada di dalam admisnistrasinya. Ketika  

Trump memecat para pejabat pemerintahan seperti Menteri Luar Negeri, 

Rex Tillerson dan Penasihat Keamanan Nasional, HR McMaster yang 

memiliki pandangan yang berbeda dengan dirinya terkait kesepakatan nuklir 

Iran (cnnindonesia.com, 2018). Terlihat kecenderungan Trump untuk 

mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan persepsi yang ia miliki. 

Gambar 1.1 Bagan Ilustrasi Alur Pemikiran 
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1.4    Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: Penarikan diri AS dari JCPOA 

secara psikologis disebabkan konsistensi pemikiran Trump yang memandang 

kesepakatan nuklir Iran sebagai kesepakatan yang buruk dan tidak bisa 

diandalkan karena di bawah kesepakatan nuklir, AS dan sekutunya masih 

merasakan dilema keamanan yang kemudian mendorong Trump berupaya 

untuk menekan Iran dengan keluar dari kesepakatan nuklir. 

1.5      Metodologi Penelitian 

Jenis metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam kasus 

konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam kesepakatan nuklir dengan teknik 

pengumpulan data berupa studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data-

data sekunder dari buku-buku, artikel-artikel jurnal, majalah, koran, dan 

artikel-artikel online dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses 

interpretasi data. Jadi setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti perlu 

memilah, mengkategorikan, dan menafsirkannya supaya sesuai dengan tujuan 

penelitian. Hal ini dikarenakan data-data yang berhasil dikumpulkan peneliti 

masih berupa ‘data mentah’. 

1.6      Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan terbagi ke dalam 4 bab: 

Bab 1 berisi pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini.  

Bab 2 adalah deskripsi mengenai kesepakatan nuklir Iran secara menyeluruh 

dan uraian mengenai permasalahan yang muncul dalam perjalanan penerapan 

kesepakatan nuklir tersebut serta bagaimana proses Amerika Serikat merespons 

permasalahan yang muncul. 

Bab 3 adalah berisi analisis keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 

Iran (JCPOA) melalui hubungan antara konsep security dilemma dan teori 

cognitive consistency. Bab ini akan menjawab faktor yang mempengaruhi 
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hubungan konfliktual antara Amerika Serikat, negara-negara sekutunya dan 

Iran terkait kesepakatan nuklir dan menjawab alasan dibalik keluarnya 

Amerika Serikat dari kesepakatan. 

Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian lebih 

lanjut. Bab ini juga akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan penelitian ini 

serta memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


