
 

 

 

 

 

Abstrak 
  
Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang saat ini menjadi suatu 

dinamika tersendiri di kawasan tersebut dan di dunia, sejak zaman pemerintahan Shah 
hingga revolisi Iran terjadi pada era Khumaeni dan sekarang Iran menjadi salah satu negara 
yang cukup di perhitungkan khususnya di kawasan Timur tengah. Terutama pengembangan 
nuklir iran yang saat ini sedang berlangsung membuat AS, Israel  dan negara-negara Eropa 
merasa terancam karena Iran sendiri memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam 
kawasan Timur Tengah.  

Dalam penulisan ini penulis menarik sebuah rumusan masalah bahwa bagaimana 
pengaruh pengembangan nuklir Iran terhadap eksistensi negara Israel di kawasan Timur 
Tengah? Untuk menjawab dari pertanyaan di atas dipakai beberapa konsep dan teori yaitu : 
threat perception theory, hegemony stability dan Balance of Power dalam penelitian ini 
penulis menggunakan peringkat analisis negara bangsa sebagai unit analisis dan unit 
eksplanasinya. Unit eksplanasinya adalah eksistensi Israel sedangkan unit analisinya adalah 
nuklir Iran. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pembuktian hipotesis yang telah disusun 
penulis, yaitu keberadaan nuklir yang dikembangkan oleh Iran menjadi sebuah ancaman 
terhadap eksistensi dan hegemoni Israel di kawasan Timur Tengah. Untuk itu Israel dan 
sekutunya melakukan berbagai usaha untuk mencegah perkembangan nuklir oleh Iran agar 
eksistensi dan hegemoni Israel di kawasan Timur Tengah tidak terancam. 

Penelitian ini difokuskan pada konflik kedua negara antara Iran dan Israel. Rentang 
waktunya dimulai sejak dari pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad hingga 2010 karena 
sejak rentan waktu itu pemerintah Iran mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang banyak 
menyudutkan Israel. Namun tidak menutup kemungkinan pengguna`an data sebelum-
sebelumnya apabila dirasa oleh peneliti dapat mendukung penelitian ini. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research. Peneliti 
menggunakan data-data sekunder yang didapat dari berbagai sumber seperti media cetak, 
media elektronik, literatur-literatur, dan juga internet. 
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