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ABSTRAK 

Pengembangan nuklir Iran saat ini masih menjadi salah satu topik utama dunia 

internasional. Kekhawatiran banyak negara terhadap pengembangan nuklir Iran 

bermunculan terkait dengan kontroversi dari tujuan program pengembangan nuklir 

Iran tersebut. Apakah program pengembangan tersebut memiliki tujuan damai atau 

tidak menutup kemungkinan Iran akan mengembangkan nuklir yang dimilikinya 

menjadi program senjata pemusnah masal.  

Presiden Amerika Serikat ke – 44. Presiden Barrack Obama dalam janji 

kampanyenya menyebutkan akan memperbaiki hubungan Amerika Serikat dengan Iran 

sebagaimana dinyatakan juga dalam pidatonya di Mesir pada tanggal 4 Juni 2009. Di 

saat yang bersamaan, pihak Iran telah menyatakan menerima niat baik Amerika 

Serikat tersebut kecuali Amerika Serikat masih berupaya untuk menghentikan 

pengembangan nuklir Iran. Sikap yang berlawanan dengan keinginan Presiden Barrack 

Obama justru ditunjukkan Amerika Serikat dengan terus melakukan upaya untuk 

menghentikan pengembangan nuklir Iran. dan oleh karenanya, penelitian ini berusaha 

mencari jawaban atas pertanyaan: mengapa kemudian Amerika Serikat di bawah 

pemerintahan Presiden Barrack Obama masih berupaya menghentikan pengembangan 

nuklir Iran? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan perspektif realis 

yang menekankan power sebagai kepentingan utama setiap negara. Selain itu, penulis 

juga menggunakan konsep dilema keamanan dan persepsi ancaman. Serangkaian 

konsep tersebut menghasilkan jawaban sementara bahwa Amerika Serikat di bawah 

pemerintahan Presiden Barrack Obama masih berupaya untuk menghentikan 

pengembangan nuklir Iran dikarenakan persepsi Amerika Serikat terhadap Iran, yakni 
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ancaman atas pengembangan nuklirnya. Munculnya persepsi ini disebabkan oleh 

adanya situasi dilema keamanan yang dihadapi Amerika Serikat dengan Iran. 

Melalui analisis terhadap hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran terkait 

pengembangan nuklir Iran, dapat disimpulkan bahwa upaya Amerika Serikat untuk 

menghentikan pengembangan nuklir Iran adalah dikarenakan situasi dilema keamanan 

yang dihadapi oleh Amerika Serikat menyebabkan munculnya persepsi ancaman 

Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran.  

Kata Kunci : Ancaman, dilema keamanan, pemerintahan Obama, 

pengembangan nuklir Iran,  persepsi.  
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