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       BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Militer dalam perkembangan sejarahnya mengalami banyak fase perubahan, 

yakni mulai dari taktik, strategi, senjata, maupun prajuritnya. Isu -isu militer sudah 

ada sejak masa-masa sebelum masehi. Pada masa sebelum masehi terdapat beberapa 

nama yang banyak menyumbangkan ide dalam perkembangan militer salah satu yang 

terkenal adalah Thucydides. Ia adalah pria berkebangsaan Yunani yang terkenal 

dengan History of Peloponnesian War yaitu perang antara Athens dan Spartan, 

Thucydides juga menjelaskan mengenai taktik yang di gunakan bangsa Yunani pada 

zaman itu, konstruksi perang, bahkan mengenai perang yang menggunakan bola api. 

Selain Thucydides juga Sun Tzu merupakan salah satu yang memiliki pengaruh 

dalam perkembangan militer melalui karyanya The Art of War menjadi inspirasi bagi 

para ahli selanjutnya. Machiavelli muncul dalam era yang lebih modern, ia 

mengatakan bahwa perang sesungguhnya merupakan perpanjangan tangan dari 

pemerintah, tentara yang digunakan merupakan cerminan dari nasionalisme bangsa 

itu sendiri. Bila melihat perkembangan pemikiran keamanan para ahli saling 

menginspirasi yang lain sehingga pada akhirnya terjadi ―modernisasi‖ dari setiap ahli. 

Seperti yang dikatakan Jesuit Priest Tilman ―The World is a stage on which new actor 
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in new costume continually perform the same old plays”.1Dalam tulisannya Jurgen 

Brauer mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan negara meningkatkan produksi 

persenjataannya.2 Pertama, semua negara pasti ingin berada di posisi teratas dalam 

kapabilitas yang dimiliki, namun pada kenyataannya tujuan setiap negara dan 

kepentingannya tidak mengharuskan mereka untuk berada di posisi pertama, masing-

masing negara memiliki tujuannya dan posisi strategis bagi dirinya sendiri hal 

tersebut kembali lagi kepada kapabilitas dan faktor lainnya seperti politik, ekonomi, 

sosial. Kedua, terkadang negara membutuhkan negara lain untuk dapat maju. Ketika 

mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing sehingga perlu untuk 

mengimpor salah satu bahan baku atau bahan yang akan mendukung untuk produksi 

senjata yang mereka lakukan. Dan juga keadaan dimana masing-masing negara 

memiliki keunggulan komparatif nya sendiri. Arm production pun terbagi dalam 

beberapa level, apakah penambahan produksi secara keseluruhan atau di salah satu 

bidang (darat, laut, udara), mengembangkan dari bahan impor yang digunakan 

sebagai pelengkap. Dari pendapat ini pun ditarik faktor yang mempengaruhi produksi 

senjata suatu negara, yaitu faktor ekonomis dan non-ekonomis. Faktor non ekonomis 

juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi transfer senjata yang dilakukan 

suatu negara terhadap negara lain, dan kondisi lingkungan sekitar saat transfer 
                                                            
1 Sun Tzu special edition with Machiavelli and Frederic the Great Introduction from General Marc 

A.Moore.‖The Art of War‖(U.S : Sweet Water press, 2004).hal, 10. 
2 Jurgen Brauer.‖The Arm Industry in Developing Nation : History and Post-Cold War 

Assessment‖(London : Middlesex University, 1998).hal,3 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DINAMIKA KEBIJAKAN RUSIA ... KOMANG AYU SEPTYA HARI PARAMITHA



 
 

3 
 

tersebut terjadi pun menentukan bagaimana nantinya transfer yang terjadi. Transfer 

senjata memiliki dua sifat yaitu vertikal dan horizontal, vertikal adalah keadaan 

dimana sang penyalur dan penerima memiliki kapabilitas yang sama sedangkan 

horizontal adalah ketika posisi kedua pihak asimetris. Menurut Catrina dari Arms 

Transfer yang dilakukan akan terjadi hubungan ekonomi dan keutungan yang dicapai 

oleh masing-masing negara baik negara penerima dan negara pengirim. Menurut 

McGinnis, terdapat model Regional Rivalry, dalam hal ini ketergantungan 

menguntungkan ketika salah satu negara mendapat keuntungan dengan mendapatkan 

senjata serta pasar persenjataanya memiliki posisi yang startegis didalam pasar, 

munculah aliansi yang nantinya akan memberikan keuntungan dalam sektor politik. 

Kinsella menekankan bahwa adanya hubungan antara transfer senjata dengan 

ketergantungan antara kedua negara tersebut, dan faktor politik menjadi pengaruh 

utama dalam hubungan kedua negara yang memiliki hubungan tersebut. Tren 

meningkatkan kapabilitas pertahanan ini pun semakin popular pasca Perang Dingin, 

munculnya negara dunia ketiga yang meningkatkan kapabilitas  persenjataannya tidak 

lepas dari bayang-bayang super power AS dan Soviet yang merupakan negara dengan 

produksi serta penemuan teknologi selama Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin 

sendiri, perlombaan yang terjadi antara AS dan Soviet dalam berbagai aspek dari 

teknologi, militer, sehingga pada akhirnya kedua negara ini mengembangkan senjata 

nuklir. Perlombaan senjata yang terjadi pada masa Perang Dingin sangat pesat dan 

cepat. Teknologi canggih yang dikembangkan kedua negara tersebut membuat 

mereka menjadi pionir negara yang memproduksi senjata paling banyak dan paling 
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canggih. Rusia yang merupakan sisa dari wilayah pecahan Uni Soviet masa itu, 

banyak mewarisi apa yang telah Soviet miliki sebelumnya kecuali wilayah yang 

berkurang karena banyaknya daerah yang memerdekakan diri dari Soviet pasca 

terjadinya Perang Dingin. Soviet yang memiliki teknologi persenjataan, industri, stok 

persenjataan yang ada pada masa Perang Dingin membuat Rusia secara tidak 

langsung mendapatkan warisan dari Soviet. Hal ini disadari merupakan suatu 

keuntungan sendiri bagi Rusia, sehingga mereka mengembangkan sayap dalam aspek 

produksi persenjataan, bahkan industri senjata Rusia menjadi salah satu tulang 

punggung perekonomian bagi Rusia. 

Rusia juga menjadi salah satu negara pengekspor senjata terbesar di dunia, 

selain karena Rusia merupakan bekas Soviet yang memiliki stok dan teknologi yang 

tinggi untuk menciptakan senjata, Rusia juga sudah memiliki pasarnya sendiri. Dan 

dikarenakan membeli senjata dengan Rusia tidak harus melewati banyak aturan tidak 

seperti jika membeli senjata melalui AS atau NATO dengan segala standar 

penggunaan senjata. Rusia pun memiliki pasar nya sendiri, salah satunya adalah Iran. 

Iran merupakan negara yang secara letak geografis dekat dengan Rusia terjalinnya 

kerjasama tidak hanya dalam bidang persenjataan namun juga dalam bidang energi 

Iran merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Timur Tengah dan letaknya 

yang berdekatan dengan Rusia membuat hubungan yang terjalin semakin erat. Pada 

tahun 1995, Rusia sepakat untuk mensponsori Iran untuk mengambangkan 
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nuklirnya.3 Perjanjian itu memiliki jangka waktu 10 tahun, setelah 10 tahun Rusia 

akan mengembangkan reaktor yang ada di Tehran dan Bushehr. Uang senilai 800 juta 

dollar AS dikeluarkan Rusia untuk membantu program 10 tahun ini. 

Tentu saja hal ini tidak berjalan mulus, munculnya kontroversi dari negara 

barat membuat rencana ini sering di tunda dan mengalami inspeksi dadakan. Turut 

campurnya IAEA, PBB memberikan warna tersendiri, laporan yang ada pun 

mengatakan bahwa Iran masih berada didalam batas wajar pengembangan energi 

nuklir namun AS tetap tidak percaya dengan laporan yang diberikan IAEA, AS masih 

melihat adanya kemungkinan Iran untuk mengembangkan senjata hal ini juga dipicu 

dengan tingkah Iran di dunia Internasional. Contoh peran AS dalam usaha 

menghentikan pengembangan nuklir Iran adalah ketika Presiden Bush berusaha untuk 

bernegosiasi dengan Rusia untuk menghentikan rencananya bantuan tersebut kepada 

Iran, dan membatasi impor Iran. Seiring berjalannya dengan waktu sebelum masa 10 

tahun itu selesai Rusia berpaling dari Iran, ia memasuki kubu barat yang menentang 

rencama pengembangan nuklir tersebut. Maka dinamika ini yang akan menjadi fokus 

pada pertanyaan pemasalahan penulis. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya maka  ditarik rumusan permasalahan 

“Bagaimana Dinamika Kebijakan Rusia terhadap Nuclear Plan Iran?” (2001-

2011). Mengapa dipilih jangka waktu dari 2001-2011 karena gejolak yang muncul 

                                                            
3 http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a931346927.  Diakses pada tanggal 13 
Oktober 2011.Pk.19.30 WIB. 
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terhadap bantuan pengembangan ini muncul dalam kurun waktu tersebut mulai dari 

IAEA, PBB, dan turut campurnya AS dalam masalah ini. Hal ini terlihat dari rencana 

bantuan Rusia yang pada awalnya akan selesai dalam jangka waktu 10 tahun sejak 

disepakatinya perjanjian (1995-2005) namun kenyataannya reaktor pertama 

diresmikan pada tahun 2011. Nuclear Plan disini pun diartikan sebagai rencana 

pembangunan reaktor nuklir Iran yang mencakup segala instalasi yang telah 

disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian yang ada. 

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perubahan kebijakan Rusia terhadap 

Nuclear Plan Iran, untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi 

perubahan tersebut. Walaupun muncul argumen bahwa keberadaan Rusia sebagai 

negara penyalur untuk rencana pengembangan nuklir Iran tidak terlalu signifikan, 

namun sudut pandang Rusia dan bagaimana Rusia menghadapi dilema yang ada dan 

motif sesungguhnya dibalik bantuan yang diberikan Rusia lah yang menjadi fokus 

oleh penulis. 

Signifikansi dalam tulisan ini adalah melihat sikap suatu negara dalam 

hubungannya yang pelik dipengaruhi oleh lingkungan luar. Hal ini menjadi menarik 

ketika banyak celah-celah diantara hubungan Rusia dan Iran sendiri yang menjadi 

masalah nantinya dan bagaimana peran negara dan dunia Internasional dalam 

menghadapi proliferasi nuklir yang masih menjadi pro dan kontra di dunia 

Internasional. 
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1.4 Tinjauan Pustaka 

Dari beberapa penelitian yang ditemukan sejauh ini, belum ada penelitian 

yang fokus menjelaskan tentang bagaimana Rusia dan Iran terutama dalam hal nuklir 

serta perubahan kebijakan yang yang terjadi, kebanyakan dari tulisan yang ada 

hanyalah menjelaskan bagaimana hubungan Rusia dengan negara-negara Timur 

Tengah serta hubungannya dengan negara barat, namun tidak spesifik merujuk pada 

satu kasus. Sehingga dapat dikatakan rumusan permasalahan dan penelitian yang 

akan penulis lakukan merupakan kerucut yang merajuk dari berbagai tulisan yang ada 

. Berikut merupakan bahan acuan yang sebelumnya telah membahas tentang 

bagiamana hubungan Rusia dan Iran serta pengaruh barat serta menggambarkan 

bagaimana Rusia ingin menguasai Timur Tengah. 

Dalam tulisannya Zeynep Dagy ―Russia back to Middle East?‖ menjelaskan 

tentang Soviet pasca Perang Dingin seperti kehilangan masa jayanya dibandigkan 

ketika masa Perang Dingin, Rusia menjadi salah satu negara terbesar dan merupakan 

sisa dari Soviet disaat negara-negara bagiannya terdahulu. AS sebagai great power 

dan politik unilateralismenya, menyebabkan Rusia membuat suatu kebijakan baru 

dengan kembali ke Timur Tengah. Pada masa Perang Dingin, Iran, Iraq , Turki dan 

negara Timur Tengah lainnya memiliki peran yang penting bagi Soviet. Letaknya 

yang berdekatan menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari Containment Policy AS 

dan Soviet. Rusia pada masa pemerintahan Yeltsin pada tahun 1990an, pasca Perang 

Dingin dimana Soviet sedang mengalami kehancuran ekonomi, politik yang tidak 

setabil, begitu juga dengan keadaan banyak negara bagian yang ingin memerdekakan 
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diri. Sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi yang di lakukan adalah Rusia 

kembali membuka hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangganya yaitu 

Timur Tengah setelah sebelumnya sempat menutup diri dan membangun negaranya. 

Pasca kejadian 9/11 AS merupakan pionir untuk memberantas teroris yang 

disinyalir berasal dari Timur Tengah, kebijakan ini pun membuat AS menaruh 

pangkalan militernya di Uzbekistan, Kyrgistan, Georgia hal ini pun membuat Rusia 

merasa terancam karena posisi yang sangat dekat dengan wilayahnya sehingga 

menjadi pemicu untuk Rusia menyebarluaskan pengaruhnya di Timur Tengah. Salah 

satu bentuk penyebarluasan pengaruh adalah dengan membantu Iran dalam proyek 

pengembangan nuklirnya, Rusia sudah menjual short-range missile (TOR-M1) dan 

long – Range Missile (S-300) dari perusahaan Rosvooruzheni.4 Selain itu juga dalam 

tulisan ini dibahas bagaimana kerasnya tekanan dari luar terhadap Rusia mengenai 

bantuan pengembangan nuklir yang dilakukannya terhadap Iran. Lalu dikatakan juga 

bahwa Rusia sampai menunda bantuannya dikarenakan adanya resolusi PBB pada 

tahun 2006 dan 2007 yang berisi sanksi ekonomi jika Iran masih melakukan 

pengembangan nuklir.5 Rusia yang sedang menyiapkan dirinya untuk kembali 

menjadi salah satu kekuatan yang besar seperti pada masa Perang Dingin, salah 

satunya adalah dengan kembali ke Timur Tengah. Hal ini dilakukan melihat Timur 

Tengah yang memiliki konflik tersendiri dengan AS yaitu mengenai isu terorisme dan 

isu senjata pemusnah masal yang dicurigai sedang dikembangkan di negara-negara 

                                                            
4 Zeynep Dagy.‖Russia Back to Middle East?‖ ( Perception : 2007), hal. 132 
5 Ibid.  
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Timur Tengah. Namun hal ini menjadi hal yang dilematis melihat Rusia juga harus 

tetap menjaga hubungan baik dengan negara barat disamping itu juga Rusia harus 

mencapai misi yang telah disiapkan. 

Hubungan Rusia dan Iran sendiri dapat dikatakan dinamis. Dalam tulisannya 

Robert O. Freedman‖ Russian Policy Toward the Middle East Under Putin:The 

Impact of 9/11 and The War in Iraq”, memperlihatkan bagaimana hubungan antara 

Rusia dan Iran itu sendiri seperti pada masa pemerintahan Yeltsin. Rusia dan Iran 

banyak membantu konflik-konflik yang terjadi di Asia seperti di Tajikistan dan 

Armenia. Rusia dan Iran pun muncul sebagai kekuatan di dalam Trans-Caucasia, 

mereka juga muncul sebagai kekuatan untuk menyembangkan kedudukan AS 

sehingga dunia ini kembali menjadi bipolar. Hubungan Rusia dan Iran ini juga 

berkembang dalam bidang persenjataan Rusia yang mengirimkan berbagai macam 

senjata, termasuk pesawat tempur dan kapal selam terhadap Iran. Dan mereka pun 

memiliki perjanjian yaitu Rusia bersedia membantu Iran untuk mengembangkan 

nuklir. Dan bila nuklir ini sampai selesai maka disinyalir efeknya akan sampai hingga 

AS, Mesir, Turki, Israel. Bantuan yang diberikan Rusia terhadap Iran pada tahun 

1995, kontrak yang dibuat merupakan perjanjian nantinya Rusia akan mendampingi 

serta membantu Iran untuk mengembangkan energi nuklirnya. Pada tahun 1995 Rusia 

Ministry of Atomic Energy, Viktor MIkhailove dan Head of Atomic Energy Agency of 

Iran, Riza Arollahi menandatangani perjanjian sebesar $800 milyar untuk bantuan 
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mengembangkan energi nuklir di Iran.6 Dalam hal ini Rusia juga setuju untuk 

membantu penelitian yang akan dilakukan dengan Iran dengan memberikan 2000 

metric ton natural uranium dan sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan stasiun 

reaktor pertama di Busherh. Perjanjian yang disepakati selama 10 tahun tersebut sejak 

tahun 1995, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal hingga tahun 2009 pun 

belum ada tanda reaktor tersebut akan sempurna dan dapat dijalankan. Hal ini 

dikarenakan banyaknya desakan dari luar untuk menghentikan Rusia sehingga banyak 

proyek yang tertunda. Rusia memiliki dilema tersendiri dalam kebijakannya untuk 

membantu Iran dalam proses pengembangan nuklir. Tekanan-tekanan dari negara 

barat membuat hal ini menjadi masalah. Ketika banyaknya tekanan terhadap Iran 

untuk menghentikan pengembangan nuklirnya. Menurut keputusan Dewan Keamanan 

PBB pasal VII tahun 2006, Iran harus menunda pengembangan nuklir untuk 

penyelidikan lebih lanjut oleh IAEA.7 Obama menekan Rusia untuk membatasi 

transfer teknologi nuklir ke Iran bahkan memaksa untuk menghentikan perjanjian 

yang telah dibuat oleh Iran dan Rusia mengenai keinginan Rusia untuk menyalurkan 

teknologi nuklirnya. Rusia tidak melihat rencana pengembangan nuklir Iran sebagai 

suatu ancaman, dan Rusia tidak ingin menghancurkan hubungan jangka panjang 

dengan Iran dalam hal energi. Rusia belum melihat pengembangan nuklir Iran 
                                                            
6 NIS Nuclear and Misille Database.‖Russia : Nuclear Export to Iran : Reactors‖ (The James Martin 

Center : 2010).hal,2.  
 
7 Dr. Emmanuele Ottolenghi.‖Russia and Iran’s Nuclear Program‖, (London : Profilebooks : 

2009).hal,9. 
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sebagai suatu ancaman, walaupun seperti itu posisi Rusia yang tergabung dalam 

Dewan Keamanan PBB. Faktor ekonomi merupakan faktor kuat yang pada akhirnya 

menguatkan hubungan Rusia dan Iran. Selanjutnya dalam tulisannya. Geoffrey Kemp 

& Paul Saunders. ―America, Russia, and the Greater Middle East : Challenges and 

Opportunity” dijelaskan Rusia yang secara letak geografis dekat dengan Asia 

khususnya Asia Tengah dan Timur tengah tentunya merupkan tantangan tersendiri. 

Tidak dapat dipungkiri Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki 

karateristik sendiri dengan sumber daya alam minyak yang sangat besar, membuat 

wilayah ini menjadi perhatian negara-negara besar termasuk AS dan Rusia. 

Munculnya isu terorisme turut menarik perhatian Rusia, dikarenakan letaknya yang 

berdekatan dan pengalaman Rusia dalam memerangi teroris yang ada di Chechnya. 

Kremlin melihat isu teroris sebagai suatu ancaman bagi Rusia. Tidak dapat dipungkiri 

Rusia memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Timur Tengah mengenai 

energi, dan juga industri persenjataan. Maka hal ini lah yang menjadi dilemma, 

dimana Rusia harus menjaga hubungan baik dengan negara barat dan AS, serta 

membina hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah. Pada tahun 2002 

ditemukan bahwa Iran disinyalir akan mengembangkan nuklir sebagai senjata, hal ini 

tentu mengejutkan Rusia yang selama ini menyalurkan bahan untuk pengembangan 

nuklir tersebut. Mengetahui hal ini AS langsung mendesak Rusia untuk 

menghentikan bantuannya untuk pembangunan reaktor di Bushehr. Kecurigaan yang 

muncul akibat adanya berita Iran akan mengembangkan nuklirnya menjadi senjata 

membuat gempar dunia barat, Rusia sebagai salah satu penyalur utama dan juga 
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sebagai anggota Dewan Keamanan Tetap PBB memiliki dilema dsini, dimana Rusia 

telah memiliki perjanjian untuk mengirimkan bahan baku untuk pengembangan 

nuklir Iran. Dalam tulisannya disebutkan serta dijelaskan pula tentang hubungan AS 

dan negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Iraq, Saudi Arabia, serta negara 

Afrika. Hal ini juga terkait dengan kejadian 9/11 dan kebijakan AS untuk 

memerangin terorisme yang disinyalir berkembang di negara-negara Timur Tengah. 

Latar belakang sejarah mengenai hubungan Rusia dan AS pun menjadi dinamika 

tersendiri yang dijelaskan dalam tulisan ini melihat keduanya sekarang sama-sama 

memiliki kepentingan di Timur Tengah. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Asumsi Dasar 

Proliferasi nuklir merupakan bentuk penyebaran kepemilikan senjata nuklir 

khususnya yang mulai menjamur di negara dunia ketiga.8 Terdapat dua argumen 

mengenai proliferasi yang terjadi pasca Perang Dingin. Pertama, negara 

mengembangkan nuklir untuk memperkuat pertahanannya. Kedua, hal ini menjadi 

ketakutan baru yang muncul didunia karena negara yang memiliki nuklir dianggap 

memiliki bargaining power lebih dibandingkan negara lainnya. Menurut Waltz, 

nuklir dianggap sebagai suatu senjata yang bersifat simbolik, dimiliki tidak untuk 

digunakan. Sifat yang dimiliki nuklir inilah yang menjadi sesuatu yang khas. Namun 

sebenarnya apa yang mendorong kepemilikan nuklir oleh negara-negara dunia ketiga 
                                                            
8 Yonatan Beker.Nuclear Proliferation and Iran : Thoughts about the bomb (Israel Journals of Foreign 

Policy : 2008).hal,25. 
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pertama The Security Model sebagai instrumen pertahanan, The Norms Model dimana 

nuklir sebagai suatu simbol modernitas, The Domestic Politics yaitu bagaimana 

keadaan domestik negara tersebut.9 Bila melihat motif yang disebutkan Sagan maka 

hal tersebut memecahkan teori yang diajukan oleh Waltz, sebelumnya bahwa hanya 

kepentingan militer serta pertahanan semata yang mendukung suatu negara untuk 

melakukan pengembangan nuklir. Waltz juga mengatakan bahwa dengan dimilikinya 

nuklir oleh setiap negara hal tersebut menjadi pencegah dan meminimalisir tejadinya 

perang. Scott. D.Sagan mengumpulkan fenomena yang ada seperti pengembangan 

nuklir yang terjadi di Iran, Korea Utara, bahwa keputusan untuk melakukan 

pengembangan nuklir tidak hanya melihat sisi pemenuhan akan pertahanan tapi juga 

adanya faktor lain seperti faktor politik yang menjadi pertimbangan. Sagan juga 

membantah bahwa dengan dimilikinya nuklir oleh setiap negara akan meminimalisir 

terjadinya perang. Proliferasi nuklir itu sendiri memiliki beberapa pandangan, 

beberapa ahli melihat fenomena ini sebagai sumber energi baru dan akan digunakan 

untuk keberlangsungan hidup manusia, namun argumen lainnya adalah tidak ada 

yang tahu apa motif dibalik pengembangan nuklir tersebut, maka hal ini kembali ke 

alasan mengapa suatu negara mengembangkan nuklir. Stephen Meyer pun 

mengungkapkan beberapa indikator mengapa suatu negara mengembangkan 

teknologi nuklir. Terdapat 3 hal yaitu : ―Level of Development‖, ―Level of Isolation‖, 

                                                            
9 Ibid. 
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―Level of Insecurity".10 Level of Development merupakan seberapa jauh suatu negara 

dapat mengembangkan teknologi mereka hal ini diukur dari teknologi yang dimiliki, 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung proses pengembangan 

nuklir tersebut, lalu Level of Isolation seberapa banyak mereka memiliki hubungan 

dengan negara lain seperti terikatnya sebuah negara di dalam pakta pertahanan pada 

suatu wilayah, atau kerjasama ekonomi dengan negara tetangganya semakin banyak 

suatu negara memiliki hubungan dengan negara lain akan mempengaruhi negara 

tersebut dalam pengembangan nuklir. Dan yang terakhir, Level of Insecurity seberapa 

terancamnya posisi mereka. Ketiga hal ini yang dipaparkan Mayer sebagai indikator 

negara mengembangkan teknologi nuklir. Beberapa teori yang ada pun dianggap 

belum bisa menjelaskan tentang fenomena proliferasi nuklir tersebut, teori yang ada 

dianggap merupakan kumpulan puzzle yang saling melengkapi untuk menjelaskan 

tentang proliferasi nuklir itu sendiri. Realisme klasik yang memandang proliferasi ini 

sebagai kepentingan keamanan semata, berbeda dengan Neo-liberalis yang 

memandang adanya aspek lain yang berlaku dibalik pertahanan yaitu aspek politik 

dan ekonomi, serta juga pandangan organisationalisme yang melihat peran organisasi 

dalam setiap implementasi kebijakan yang diambil dan juga melihat kebijakan 

irasional yang diambil.11 Hal-hal tersebutlah yang dianggap puzzle yang menjelaskan 

                                                            
10 http://www.dtic.mil/cgi- bin/GetTRDoc?AD=ADA482642&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf. 

Diakses pada tanggal 10 Maret 2012. Pk. 17.00 WIB 
11 Mitchell Reiss, ―Without the Bomb: The Poli- tics of Nuclear Non-proliferation‖ (New York: 

Columbia University Press, 1988). hal,19. 
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proliferasi nuklir sehingga akan terbentuk satu penjelasan tentang fenomena 

proliferasi nuklir tersebut. 

Kemudian terdapat rezim nuklir, Menurut John Ruggie, rezim adalah satu set 

ekspektasi bersama, aturan dan regulasi, rencana, organisasi, dan komitmen finansial 

yang disepakati oleh beberapa negara. Stephen Krasner memiliki pendapat lain yaitu 

satu set prinsip yang terlihat atupun tidak terlihat yang berisi norma, aturan dan 

keputusan untuk membuat suatu prosedur yang setiap aktor negara inginkan dalam 

dunia Internasional.12 Prinsip disini merupakan fakta, sebab–akibat. Norma yang 

dijelaskan meliputi perilaku, tindakan yang benar sesuai dengan regulasi yang ada. 

Aturan yaitu sesuatu yang dibuat untuk mengatur tindakan, terakhir adalah prosedur 

dan praktek untuk membuat dan mengimplementasikan kepentingan kolektif. Dalam 

pemikiran Hubungan Internasional pun memiliki pandangannya masing-masing 

tentang rezim itu sendiri. Realis melihat rezim dipengaruhi dengan power yang 

dimiliki masing-masing negara didalamnya yang nantinya mempengaruhi posisi 

relatif, efektivitas, kekokohan rezim itu nantinya dalam dunia internasional. 

Neoliberal melihat dari sisi lainnya yaitu rezim dilihat sebagai kendaraan masing-

masing negara untuk mewujudkan kepentingan dengan melakukan kerjasama dalam 

suatu rezim internasional. Konstruktivis juga memiliki pandangan lain yaitu berusaha 

menggabungkan faktor kepentingan dan power dan mengaitkannya dengan aktor dan 

lingkungan sekitar. Ketika realis dan neoliberal melihat suatu praktek yang 

dikendalikan dengan logika, maka konstruktivis melihatnya dari norma yang sesuai 
                                                            
12  Ibid. 
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dan adanya identitas. Terdapat tiga kajian yang dapat menjelaskan tentang Institusi 

Internasional dengan berlandaskan dari tiga pemikiran utama dalam Hubungan 

Internasional: 

1. Power Based  

Neorealisme melihat dunia sebagai arena kompetisi, kompetisi yang dilakukan antar 

negara namun tetap memiliki batasan-batasan dikarenakan adanya pertahanan dan 

kapabilitas setiap negara yang berbeda. Sehingga munculah beberapa negara besar 

yang membuat suatu institusi sebagai alat distribusi kekuatan mereka. Waltz dan 

Mearsheimer mengatakan bahwa rezim merupakan refleksi negara kuat yang berada 

didalam sistem hal ini mengacu kepada pendapat realis yaitu teori hegemony stability. 

Hegemony stability merupakan kompetisi dalam dunia internasional, faktor keamanan 

dan kepentingan politik merupakan hal utama dan berkaitan dengan sektor ekonomi.  

Bila dikaitkan dengan isu nuklir maka realis melihat sesuai dengan struktur yang ada 

didalam sistem nuklir digunakan untuk mempertahankan diri dan peduli dengan 

kapabilitas yang dimiliki negara lain. Karena setiap kebijakan keamanan yang 

dikeluarkan suatu negara, berkaitan dengan asumsi dan kapabilitas yang dimiliki 

negara lain. 

2. Interest Based 

Dalam hal ini ada tidaknya hegemoni bukan merupakan hal yang penting dan tidak 

memiliki pengaruh besar terhadap rezim yang ada, hal yang utama adalah 

kepentingan masing-masing negara yang ingin dicapai melalui kerjasama yang 

dibentuk. Tujuan dari rezim menurut pandangan neoliberal adalah pembagian 
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kepentingan sehingga nantinya muncul yang dinamakan join-gains referred . Maka 

hal yang mempengaruhi didalam nuklir rezim itu sendiri menurut interest-base teori 

adalah proses penyebaran kualitas dan kuantitas yang dapat dihasilkan suatu rezim 

terhadap negara anggotanya. Menurut pandangan neoliberal semestinya terdapat 

suatu konsensus antara negara besar didalam rezim itu sendiri yang berlaku, sehingga 

nantinya rezim tersebut akan tetap stabil dan mengantisipasi apa yang akan terjadi 

dimasa selanjutnya. 

3. Knowledge Based  

Konstruktivis menekankan pada identitas dan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan 

teori Hubungan Internasional. Ia melihat bahwa state-egoism merupakan suatu 

masalah, karena tidak seharusnya kita menggunakan asumsi terhadap suatu negara di 

dunia yang anarki. Asumsi-asumsi yang muncul tersebut nantinya akan menjadi 

masalah dan mempersempit peluang terjadinya perubahan. Identitas pada dasarnya 

bukan merupakan asumsi atau pelabelan terhadap sesuatu tetapi apa yang memang 

sudah ada dari dalam dan terjadi secara alamiah. Konstruktivis melihat bahwa suatu 

kerjasama yang terjalin, ekspektasi setiap negara dan perilakunya dipengaruhi oleh 

identitas dan kepentingannya. Proses pembentukan institusi itu sendiri merupakan 

proses pembentukan identitas baru secara internal bukan hanya pencitraan secara 

eksternal. Pembentukan identitas baru ini juga bukan hal yang mudah karena nantinya 

setiap negara didorong untuk menekan tingkat keegoisannya serta menghilangkan 

asumsi-asumsi terhadap negara lain. Karena pada akhirnya hal inilah yang akan 
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membuat rezim yang terbentuk tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

Hal inilah yang mempengaruhi sukses atau tidaknya nuklir rezim yang ada, 

pembentukan identitas bersama dan bagaimana setiap negara dapat keluar dari 

security-dillema yang dialaminya dalam suatu rezim asumsi-asumsi terhadap negara 

lain. Sehingga nantinya tidak ada kecurigaan satu sama lain dan mengurangi 

kecurigaan akan adanya proliferasi nuklir yang muncul dan konflik yang 

berkepanjangan. Dalam Konstruktivis aturan dan norma memegang peranan penting 

dalam dunia Internasional. Bagi aktor negara aksi dan interaksi merupakan suatu 

yang sangat berarti karena nantinya akan membentuk identitas negara tersebut. 

Menurut Wendth nantinya akan ada tiga identitas yang terbentuk yaitu Corporate 

Identity, Social Identity, dan Collective Identity.13 Collective Identity dinilai dari 

kerjasama yang dibagun serta rasa solidaritas yang bekaitan dengan hubungan dengan 

negara lain. Konstruktivis sendiri menitik beratkan kepada kekuatan ide seperti 

norma, nilai, aturan dan prinsip suatu negara. Pada akhirnya hal tersebutlah yang 

menjadi landasan negara untuk melakukan tindakan dan berinteraksi dengan negara 

lain. Selanjutnya, konstruktivis melihat hubungan antara negara bukan berdasarkan 

pandangan objektif ataupun masalah material, namun hubungan yang terjadi 

dipengaruhi oleh norma sosial yang membentuk tingkah laku dan interaksi yang 

                                                            
13 Jo-Ansy van Wyk dan Linda Kinghorn. ―The International Politics of Nuclear Weapon : A 

Constructivist Analysis‖ . (South African School of Military,2007).hal,14 
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dilakukan antar negara. Hal ni juga nantinya menjelaskan pada akhirnya norma dan 

nilai yang ada mengkonstruksi pemikiran aktor sebagai aktor internasional yang 

mewakili kepentingan negaranya. Contohnya adalah negara barat yang merupakan 

negara pemilik nuklir, banyak yang mengusulkan lebih dikuatkan lagi regulasi 

terhadap pengembangan nuklir, sedangkan negara dunia ketiga seperti Korea Utara, 

Iran, yang menginkan tercapainya nilai bersama untuk mereka sehingga mereka dapat 

mengembangkan teknologi nuklir. Saat konstruktivis mengarahkan setiap kebijakan 

sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku maka definisi mengenai suatu isu pun 

akan berubah. Seperti definisi niklir pada tahun 1945, dimana saat itu nuklir dilarang 

sebagai senjata yang digunakan pada masa perang dunia kedua, maka dapat dikatakan 

sejak saat ini definisi nuklir sebagai sebuah senjata berubah bukan menjadi alat 

pertahanan yang siap digunakan dalam keadaan perang. Jatuhnya bom atom di 

Hiroshima dan Nagasaki merupakan titik awal munculnya perdebatan tentang 

penggunaan nuklir, lembaran hitam yang terjadi di kedua kota tersebut dan 

banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh bom atom tersebut membuat dunia ini 

melihat kembali masalah tentang nuklir. 

Sejak saat itu pula nuklir menumbulkan rasa kekhawatiran sendiri bagi setiap negara 

didunia ini. Hal ini nantinya berdampak pada pola tren yang berkembang disaat 

negara merasa terancam mereka antara berlomba untuk memiliki senjata yang sama 

untuk menyamakan kedudukan ataupun membuat regulasi untuk perlarangan 

berkembangnya senjata nuklir. Sehingga nuklir menjadi senjata bergengsi yang bila 

dimiliki maka akan menaikan bargaining power negara itu sendiri di dunia.  
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Munculnya IAEA sebagai suatu rezim yang mengatur tentang proliferasi nuklir 

merupakan bentuk munculnya aktor baru dalam dunia Internasional hal ini 

menandakan bahwa isu nuklir yang terus bergerak dinamis menjadi suatu fokus 

tersendiri dalam dunia internasional. Dan penyebaran teknologi yang semakin tidak 

terkontrol setelah selesainya Perang Dingin pecahnya Soviet dan tidak terkontrolnya 

pemindahan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang teknologi nuklir yang 

membuat proliferasi semakin meluas pasca Perang Dingin. Jual beli jasa berbau 

nuklir pun menjadi suatu tren walaupun bukan menjadi senjata, namun dikhawatirkan 

nuklir yang digunakan untuk energi kedepannya akan disalahgunakan, dan 

kekhawatiran nantinya muncul aktor baru seperti teroris dalam dunia internasional. 

Sehingga dapat dikatakan perdebatan tentang nuklir berubah pasca Perang Dingin. 

Pemerintah Iran membangun Busher reaktor yang nantinya digunakan sebagai 

sumber energi bagi penduduk Iran. Pada tahun 1992 telah disepakati bahwa Rusia 

akan menyelesaikan pembangunan dua pembangkit yang berada di Bushehr. Namun 

terjadi dinamika perang Iran-Iraq. Sehingga kontrak akhir yang dilakukan tanggal 8 

Januari 1995. Rusia sepakat untuk mengirimkan V-320 915 MWe VVER-1000 

pressurized water reactor kedalam Bushehr I, dengan perkiraan akan selesai pada 

tahun 2001.14 Pada tahun 1995 keduanya yang diwakili oleh Russia Ministry of 

Atomic Energy (Miniatom) diwakili oleh Viktor Mikhailov dan Atomic Energy 

                                                            
 
14 Ibid.hal,5.   
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Organization of Iran (AEOI) yang diwakili oleh Reza Amrollahi dibawah naungan 

IAEA menyepakati kerjasama pembangunan nuklir.  

Rusia membagi pembangunan reaktor tersebut dalam tiga tahapan, yaitu : 1. 

Para ekspertis dan peneliti Rusia pun melihat situasi dan kondisi yang ada di Iran, 

melihat sejauh mana kemungkinan tersburuk yang terjadi, memeriksa sktuktur dan 

mendata alat apa sajakah yang dibutuhkan, 2. Melakukan beberapa perbaikan jika 

memang harus ada beberapa bagian yang di reparasi sebelum dilakukannya instalasi, 

3. Instalasi seluruh material yang akan digunakan.15 Namun dalam perjalanannya 

pada tahun 1993-1996 Iran mengalami krisis ekonomi hal ini berimplikasi kepada 

menurunnya hubungan dengan Rusia karena disatu sisi Iran harus memotong 

anggaran pertahanannya, dan pada saat itu Iran sedang menjalani perjanjian dengan 

Rusia untuk membangun reaktor nuklir. Pada masa itu Presiden AS Bill Clinton 

melakukan perundingan kepada Presiden Rusia untuk segera menghentikan transfer 

rudal kepada Iran terkait dengan pembangunan reaktor nuklir Iran. Bahkan dalam 

salah satu perjanjian yang dibuat oleh AS yaitu perjanjian P.L105-168, AS 

mengancam akan memotong 50% US Aid kepada pemerintah Rusia, jika Rusia tetap 

melakukan transfer rudal dan material sensitif lainnya kepada Iran.16 Tekanan ini 

terus berlanjut hingga tahun 1999, pada akhirnya memang Iran tetap memotong 

                                                            
15 Anton Khlopkov dan Anna Lutkova.‖The Bushehr NPP: Why did It Take So 

Long?‖(Moskow:Center for Energy and Security Studies,2010),   hal.2 
16  Kenneth Katzman.‖Iran:Arms and Technology Acquisitions‖. Diakses dari 

www.parstimes.com/nuclear/iranarms98.pdf. Pada 1 Juli 2013.Pk.13.00 WIB.   
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pengeluaran pertahanannya, disisi lain AS melihat keberhasilan untuk membatasi 

transfer senjata terhadap Iran pada kurun waktu tersebut.  

Terdapat beberapa faktor dari internal maupun eksternal yang memicu Rusia 

melakukan ekspor impor senjata yakni: 

Faktor internal :  1. Keseimbangan Neraca Perdagangan  

    2.Laba  

    3.Lapangan Kerja  

Faktor Eksternal :  1. Aliansi 

    2. Good Relation  

    3. Melawan Pengaruh Rival 

    4. Mengatasi oposisi Domestik. 

Bantuan yang diberikan Rusia terhadap Iran pada tahun 1995, kontrak yang  

dibuat merupakan perjanjian yang berisi nantinya Rusia akan mendampingi serta 

membantu Iran untuk mengembangkan reaktor nuklirnya. Pada tahun 1995 Rusia 

Ministry of Atomic Energy, Viktor MIkhailove dan Head of Atomic Energy Agency of 

Iran, Riza Arollahi menandatangani perjanjian sebesar $800 milyar untuk bantuan 

mengembangkan reaktor nuklir di Iran. Perjanjian yang disepakati selama 10 tahun 

tersebut sejak tahun 1995, ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal hingga 

tahun 2009 pun belum ada tanda stasiun tersebut akan sempurna dan dapat 

dijalankan. Hal ini dikarenakan banyaknya desakan dari luar untuk menghentikan 

Rusia sehingga banyak proyek yang tertunda. Namun Rusia mendapatkan keuntungan 
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dari posisinya sebagai ―middle-man‖ diantara negara-negara barat dan Iran, 

keuntungan tersebut tentu akan mengarahkan kebijakan Rusia yang nantinya diambil 

dan juga mempengaruhi kebijakan Rusia kedepannya, karena jumlah uang yang tidak 

sedikit tentu menjadi pertimbangan bagi Rusia. Tekanan dari luar dan kedudukan 

Rusia sebagai salah satu Dewan Keamanan Tetap PBB terus menuntut Rusia untuk 

menghentikan segala proyek dan bantuannya terhadap Iran. Namun pada masa 

pemerintahan Putin tekanan yang ada tidak merubah arah kebijakan pada awalnya 

namun pada masa pemerintahan Medvedev Rusia justru lebih condong ke barat. 

Salah satu yang menandai hal ini adalah gagalnya pengiriman S-300 merupakan 

imbas dari disetujuinya resolusi 1929 pada tahun 2007 oleh Rusia, walaupun 

sebelumnya material tersebut telah disepakati untuk di kirim. Walaupun masa 

pemerintahan Medvedev belum lama namun dalam kurun waktu tersebut hubungan 

yang terjalin semakin dinamis, dan Rusia semakin menunjukkan posisinya sebagai 

oposisi bagi Iran. Maka terlihat bahwa faktor pemimpin merupakan salah satu faktor 

didalamnya untuk melihat arah kebijakan yang diambil.  

Selain itu juga bergabungnya Rusia ke dalam P5+1 pada tahun 2006, dan juga 

Rusia pada akhirnya beberapa kali ikut menyetujui resolusi dan sanksi yang 

dikeluarkan PBB, yang berisi penundaan dan pelarangan pengiriman material terkait 

dengan pembangunan reaktor nuklir. Pada tahun 1993-1999 Iran mengalami krisis 

ekonomi yang menyebabkan tidak bisa menyetor biaya terhadap Rusia, sehingga 

yang tadinya satu reaktor hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 tahun yaitu pada 

tahun 2005 (setelah disepakatinya perjanjian awal pada tahun 1995) reaktor pertama 
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baru diresmikan pada tahun 2011. Masuknya Rusia ke dalam P5+1 digunakan negara 

anggota lainnya sebagai kendaraan untuk masuk ke Tehran, dan posisi ini pun dipilih 

Rusia agar tetap menjalin hubungan baik dan dengan cara seperti ini Rusia dapat tetap 

melanjutkan kerjasama dengan Iran walaupun Rusia tahu konsekuensinya adalah 

perjanjian ini tidak sesuai dengan cita-cita bersama pada awal perjanjian tersebut 

terbentuk. Rusia pun tidak menganggap pengembangan nuklir ini bila nantinya 

memang menjadi senjata sebagai ancaman, dan karena disatu sisi pun tidak ada batas 

waktu yang jelas tentang penyelesaian pembangunan reaktor tersebut, dan juga disisi 

lain Iran juga terkadang tidak berkomitmen dengan perjanjian tersebut hal ini 

dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang sempat dialami Iran. Tidak dipungkiri juga 

pada akhirnya tekanan dari luar berpengaruh, Rusia mencari posisi aman karena 

Rusia pun masih memerlukan negara barat, dan Rusia masih merasa belum saatnya 

dan belum memiliki kekuatan seperti pada masa Soviet untuk berdiri sendiri. 

1.6  Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif dan menggunakan logika berpikir induktif. Penelitian kualitatif 

menekankan pada aspek kualitas, nilai, dan makna yang terdapat dibalik fakta. 

Kualitas, nilai, atau makna ini diungkapkan melalui bahasa dan kata-kata. 

Pengetahuan dibangun berdasarkan interpretasi terhadap multi perspektif yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penggunaan konsep proliferasi 

nuklir dan nuklir rezim sebagai kunci utama untuk menjelaskan fenomena dari 

permasalahan yang ada. Penelitian ini akan menggunakan metode studi kepustakaan 
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dalam pengumpulan datanya. Dokumen dalam studi kepustakaan dapat berupa 

dokumen tertulis maupun lisan. Sumber dokumen primer berasal dari beberapa 

dokumen kebijakan yang dikeluarkan baik Rusia ataupun Iran. Serta terdapat juga 

sumber sekunder yaitu buku, jurnal, dan sumber penelitian yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:               

Bab I merupakan Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan 

permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

pemikiran, model analisis, asumsi penelitian, metodologi penelitian, sistematika 

penelitian. 

 Bab II akan dibagi kedalam beberapa bagian yang pertama, melihat hubungan Rusia 

dan Iran sebelum adanya perjanjian bantuan pembangunan tenaga nuklir di Iran. 

Kedua, Perjanjian Rusia dan Iran terkait dengan bantuan yang akan diberikan Rusia 

yang telah disepakati pada tahun 1995. Ketiga, kebijakan terhadap pembangunan 

nuklir Iran masing-masing negara (Rusia dan Iran) hal ini dapat dilihat dari kebijakan 

yang dikeluarkan setelah perjanjian telah disepakati keda belah pihak. 

Bab III merupakan bagian analisis dan nantinya akan dibagi pula dalam beberapa 

bagian. Pertama, analisis perkembangan dan implementasi dari perjanjian yang dibuat 

untuk mengembangkan reaktor nuklir Iran. Kedua, analisis adanya pengaruh luar ( 

AS, PBB, IAEA) selama masa perjanjian dan reaktor pertama sedang dibuat. Ketiga, 
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analisis dinamika hubungan Rusia dan Iran pada tahun 2001-2011 dan bergabungnya 

Rusia dalam P5+1. 

Bab IV merupakan Penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran atau 

rekomendasi terhadap permasalahan. 
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