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selingan

Sejak mengubah diri sebagai Republik Islam pada 1 Februari 1979, Imam Khomeini 
selalu menekankan kepada rakyat Iran untuk hidup mandiri. Namun Amerika dan 
sekutunya tak rela dengan sikap negeri kaya minyak itu. Beraneka muslihat dite-
rapkan untuk membenamkan Iran menjadi negeri yang papa. Tapi para pemimpin 
Iran tak goyah. Di tengah segala keterbatasan, rakyat Iran menciptakan aneka kreasi 
dan inovasi mencengangkan. Tak keliru bila kita pun belajar dari mereka tentang 
kebulatan hati untuk mandiri.
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Bagi sebagian rakyat Iran, Amerika 
Serikat masih dianggap sebagai 
negeri imperialis yang menyulitkan 
kehidupan mereka. Tak aneh bila, di 

antara ratusan ribu orang yang turun ke jalan-
jalan merayakan 35 tahun Revolusi Iran, di sana-
sini terselip gambar montase Presiden Barack 
Obama mengenakan rompi oranye layaknya 

seragam tahanan di Guantanamo. Ada juga 
gambar Obama layaknya badut dengan hidung 
merah.

Poster-poster yang diusung sebagian pe-
muda-pemudi Iran tak kalah keras. “Kami siap 
menghadapi segala opsi,” begitu bunyinya. Kali-
mat itu merujuk pada pernyataan Menteri Luar 
Negeri Amerika John F. Kerry bahwa Amerika 
masih membuka opsi tindakan militer terhadap 
Iran. Hal itu terkait dengan negosiasi penghen-
tian program nuklir Iran yang ditandatangani di 
Jenewa, November tahun lalu.

Dalam perundingan yang dikenal dengan is-
tilah P5+1 (Amerika, Inggris, Prancis, Cina, dan 
Jerman) itu, di bawah kepemimpinan Presiden 
Hassan Rouhani yang moderat, Iran setuju 
untuk tidak akan pernah mencari atau mem-
buat senjata nuklir dan menunda pengayaan 
uranium di atas 5 persen dalam enam bulan ke 
depan, mulai Januari tahun ini.

Sebaliknya, negara-negara yang tergabung 
dalam P5 setuju untuk tidak menjatuhkan san-
ksi baru, baik dari Uni Eropa maupun Amerika, 
atas ekspor petrokimia, emas, dan bahan metal 
berharga dari Iran. Pada 1 Februari lalu, Iran 

Jason alden/bloomberG via Getty

Perdana Menteri Jepang Shinzo 
Abe dan Hassan Rouhani
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menerima pencairan dana US$ 500 juta dari 
total komitmen US$ 7 miliar. Sebanyak US$ 4,2 
miliar akan dicairkan dalam waktu 6 bulan.

Rouhani dalam pidato perayaan 35 tahun 
Revolusi Iran menyerukan agar perundingan 
tentang program nuklir berlangsung secara 
adil dan konstruktif. Ia juga memperingatkan, 
negara-negara Barat seharusnya tidak memiliki 
delusi untuk mengambil opsi tindakan militer. 
Sebab, dia sejak awal bertekad mencari solusi 

diplomatik dalam menyelesaikan kebuntuan 
satu dekade perundingan mengenai program 
nuklir.

“Ini adalah uji sejarah bagi Eropa dan Ame-
rika. Andai dalam negosiasi lanjutan mereka 
menghormati hak-hak bangsa Iran, merujuk 
pada hukum internasional, dan saling meng-
hormati, tentunya Iran pun akan memberikan 
respons yang positif kepada mereka,” ujarnya 
disambut gemuruh tepuk tangan massa yang 
tumpah ruah di Taman Azadi.

Rouhani juga mengajak generasi muda Iran 
bersama-sama pemerintah berjuang menekan 
laju inflasi. Dalam enam bulan pertama peme-
rintahannya, ia mengklaim berhasil menekan 
angka inflasi dari 43 menjadi 35 persen. “Deng-
an kehendak Allah, pemerintah bertekad me-
nekan inflasi hingga menjadi 25 persen pada 
tahun depan,” ujarnya.

l l l

Setelah lebih dari 14 tahun hidup di peng-
asingan, pada 1 Februari 1979 Ayatullah Kho-
meini kembali ke Iran, yang selama beberapa 
dekade menjadi boneka Amerika. Lebih dari 

Tap untuk 
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5 juta warga berbaris di jalanan Teheran me-
nyambut Ayatullah, yang baru tiba dari Prancis. 
Ia diasingkan ke Irak pada 1964, setahun setelah 
dipenjarakan oleh penguasa Iran, Shah Reza 
Pahlavi. Pada 1978, Khomeini pindah ke Paris 
dan mulai menyusun gerakan Revolusi Islam 

guna menggulingkan rezim 
Pahlavi yang korup.

Pada April 1979, Khomeini 
mengumumkan berdirinya 
Republik Islam Iran, meng-
gantikan monarki Pahlavi. 
Di bawah Khomeini, yang 

berperan sebagai pemimpin tertinggi sekaligus 
pemimpin spiritual Iran, negeri itu dibuat man-
diri. Revolusi Islam Iran itu disebut sebagai salah 
satu revolusi terbesar di dunia selain Revolusi 
Prancis dan Revolusi Bolshevik.

Tapi Amerika bersama negara-negara Barat 
yang menjadi sekutu Iran tak terima negeri kaya 
minyak itu hidup tegak di atas kakinya sendiri. 
Dengan beragam cara, berjuta alasan meng-
ada-ada, mereka mencoba membenamkan 
Iran menjadi negeri yang papa. Boikot minyak, 
blokade ekonomi, dan segala cara yang bisa 

menjembatani ambisi mereka menghancurkan 
negeri itu pun dilakukan. 

Berbagai upaya mengisolasi Iran dari pergaul-
an internasional kian menguat dalam 10 tahun 
terakhir. Dalihnya, Negeri Mullah tengah me-
ngembangkan persenjataan nuklir, yang meng-
ancam keamanan kawasan Timur Tengah. 

Embargo terhadap Iran melalui Perserikatan 
Bangsa-Bangsa antara lain dilakukan berda-
sarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 1737 
pada 2006, No. 1747 (2007), No. 1835 (2008), 
dan Resolusi No. 1929 (2010). Inti dari semua 
resolusi itu antara lain membekukan semua 
aset Iran di luar negeri, melarang para pejabat 
Iran memasuki negara-negara tertentu, dan 
mengembargo penjualan senjata.

Di luar sanksi PBB, secara sepihak Amerika 
Serikat menerapkan sanksi terhadap Iran di bi-
dang kerja sama investasi pada 2010. Amerika 
akan memberikan sanksi berat kepada peru-
sahaan atau entitas bisnis yang berhubungan 
dengan Iran. Amerika juga mencegah investasi 
di sektor minyak dan gas Iran.

Pada 2012, Amerika kembali mengeluarkan 
aturan yang menjatuhkan sanksi bagi perban-

Mereka bahkan bisa 
membuat bagian yang 
paling sulit pada 
pembangkit listrik: turbin.
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kan swasta yang melakukan/memfasilitasi 
transaksi keuangan bagi perdagangan nonpe-
troleum (kecuali makanan, obat-obatan, atau 
peralatan medis). Juga sanksi terhadap bank 
sentral dan institusi keuangan negara lainnya 
yang melakukan/memfasilitasi perdagangan 
petroleum dan produk turunannya. Bila ada ne-

gara yang melanggar, akses transaksi keuangan 
negara tersebut ke Amerika bakal dibekukan. 
Pembelian gas Indonesia (Pertamina) ke Iran 
pun akhirnya terganggu dan harus melalui 
pihak ketiga akibat ketentuan tersebut.

Beruntung, para pemimpin pemerintahan 
Iran selepas wafatnya Khomeini pada Juni 1989 

Shah Mohammad Reza Pahlavi 
dan istrinya Farah Diba Pahlavi
Getty imaGes
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tak mudah goyah menghadapi aneka tekanan 
dan isolasi. Rakyat Iran pun tak menyikapi 
berbagai kesulitan dengan merengek dan me-
ngemis. Semua derita dan kondisi terpepet itu 
justru membuat Iran bangkit. 

Dahlan Iskan, saat menjadi Direktur Utama 
PLN, menyaksikan kemajuan yang dicapai Iran 
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia 
melihat kilang minyak, petrokimia, etanol su-

dah beroperasi dalam skala 
raksasa. “Mereka bahkan 
bisa membuat bagian yang 
paling sulit pada pembang-
kit listrik: turbin,” tulisnya 
dalam situs PLN yang ber-
tajuk “Ke Iran Setelah 20 

Tahun Diembargo Amerika”.
Menurut informasi yang didapat Dahlan, kala 

itu Iran sudah memproduksi 225 buah turbin 
dari berbagai ukuran dan mulai mengekspor 
turbin ke Libanon, Suriah, Irak, dan India. Lebih 
jauh, Iran dipercaya Siemens untuk memasok 
turbin ke perusahaan Jerman itu. 

Dina Y. Sulaeman, yang pernah berkuliah dan 
bekerja di Iran selama delapan tahun, membe-

rikan kesaksian lain. Menurut dia, pemerintah 
Iran amat memperhatikan pengembangan pen-
didikan. Banyak doktor yang menampilkan hasil 
riset mereka di jurnal-jurnal ilmiah kelas dunia. 
“Hal itu dimungkinkan karena pemerintah mau 
membiayainya. Untuk bisa menerbitkan tulisan 
di jurnal internasional itu mahal lo, harus bayar 
ribuan dolar AS,” kata Dina. 

Indikasi lain dari komitmen pemerintah terha-
dap kemajuan iptek, kandidat doktor hubung-
an internasional dari Universitas Padjadjaran, 
Bandung, itu menambahkan, beberapa saluran 
televisi di Iran kerap menayangkan inovasi-
inovasi karya para pelajar dan peneliti. “Dari 
yang canggih sampai yang mungkin dianggap 
sepele disiarkan di televisi. Jadi para pelajar dan 
ilmuwan berlomba berinovasi karena memang 
dihargai betul,” tutur perempuan yang pernah 
mengambil kuliah strata-2 di Fakultas Teologi 
Universitas Teheran itu. 

Tak mengherankan bila Iran saat ini memiliki 
banyak ilmuwan muda, termasuk dari kalangan 
perempuan yang menggeluti bidang nanotek-
nologi. Dr Marziyeh Shekarriz adalah satu dari 
sekian ilmuwan yang memukau. Shekarriz, 

Pemerintah iran 
amat memperhatikan 
pengembangan 
pendidikan.
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menurut Islamic Republic of Iran Broadcasting, 
melakukan berbagai penelitian untuk industri 
perminyakan. Selama 12 tahun, dia memimpin 
19 proyek penelitian bahan campuran oli ken-
daraan dan bahan bakar minyak. Selain itu, dia 
bekerja sama dalam 25 proyek penelitian lain-

nya. Sebagian dari riset itu untuk skala semi-
industri.

Bila Indonesia hendak belajar kebulatan hati, 
tentu tak keliru bila dengan rendah hati mene-
ngok negeri di Teluk Parsi itu. n 

la tImes | aFp | arIF arIanto | suDrajat

Dahlan Iskan
antara/rosa PanGGabean

TAP/klIk unTuk beRkoMenTAR

http://majalah.detik.com/read/2014/02/15/113136/2498323/1504/mandiri-meski-diisolasi
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semula Magdalena Krisnawati me-
ngira penampilan kaum perempuan 
di Iran bakal serba tertutup pakaian 
hitam layaknya di negara-negara Ti-

mur Tengah. Maklum, sejak 35 tahun lalu, Iran 
menahbiskan diri sebagai negara republik Is-
lam. Nyatanya, begitu pegawai sebuah perusa-
haan swasta di Jakarta itu menjejakkan kaki di 
Bandar Udara Mehrabad, Teheran, suasananya 

ternyata tak jauh berbeda dengan Jakarta. 
Lelaki bergamis dengan jenggot panjang 

jarang terlihat di tempat-tempat umum. Kaum 
lelaki di sana ternyata lebih banyak yang me-
ngenakan celana panjang dan kemeja atau me-
ngenakan jas. Kaum perempuannya pun lebih 
banyak mengenakan kerudung modern, deng-
an celana jins dan baju panjang seperti lazim-
nya perempuan di Jakarta. Bahkan beberapa 
perempuan Iran yang menyambutnya justru 
terheran-heran oleh kesederhanaan penampil-
an rombongan perempuan Indonesia, yang 
rata-rata tak ber-makeup. 

“Tak semua mengenakan burqo atau chadur. 
Banyak juga yang tampil modis dengan keru-
dung tapi rambutnya masih terlihat, dan deng-
an makeup yang mencolok,” Lena menuturkan 
kembali pengalamannya 10 hari mengunjungi 
Negeri Mullah. “Tak terlihat polisi syariah 
yang secara mencolok menegur mereka agar 
membenarkan posisi kerudung, apalagi sampai 
merazia,” ujarnya. 

Walau tempat hiburan malam tak sebanyak 

Banyak gadis di Iran yang 
tampil modis layaknya kaum 
perempuan di Jakarta. 
Getty imaGes/Kaveh Kazemi
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di Jakarta, tak ada pembatasan jam malam. 
Bukan cuma itu. Ia juga menilai tak ada pem-
bedaan berarti antara kaum perempuan dan 
lelaki dalam aktivitas keseharian. “Pokoknya 
saya merasa lebih nyaman dan aman di Iran 
dibanding di Jeddah (Arab Saudi) atau Qatar, 

misalnya,” ujar Lena. 
Dina Y. Sulaeman, yang pernah 8 tahun 

tinggal di Iran, membenarkan kesaksian Lena. 
Pemerintah Iran, kata dia, sebenarnya mewa-
jibkan semua perempuan di atas 9 tahun, apa 
pun agama atau kewarganegaraannya, saat 
berada di Iran mengenakan jilbab bila keluar 
dari rumah. Namun, sejak pemerintahan Pre-
siden Muhammad Khatami (1997-2005) berku-
asa, aturan itu sedikit longgar. Ketika Mahmud 
Ahmadinejad ingin kembali mengetatkan atur-
an itu, tak sepenuhnya masyarakat di kota-kota 
besar setuju. 

“Apalagi menyangkut kehidupan yang terma-
suk wilayah pribadi, pemerintah tak akan terlalu 
jauh ikut campur. Jadi, kalau ada foto perem-
puan Iran mengenakan pakaian “you can see” 
di dalam rumah, ya tak ada masalah karena itu 
wilayah privat,” kata Dina, yang menerbitkan 
buku Journey to Iran pada 2011. 

Dalam hubungan perkawinan, ia melan-
jutkan, perempuan mempunyai posisi tawar 
cukup baik karena dapat meminta mahar yang 
nilainya cukup tinggi. Hal ini lebih dimaksudkan 

majid/Getty imaGes
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sebagai jaminan bila dalam perjalanan rumah 
tangga si suami berselingkuh atau terjadi per-

ceraian. “Memang bisa 
dicicil. Tapi, bila terjadi 
sesuatu, si perempuan 
bisa melapor ke peng-
adilan dan si pria bisa 
dipenjara bila tidak 
memenuhi kewajib-

annya,” kata perempuan yang tengah meng-
ambil program doktor hubungan internasional 
di Universitas Padjadjaran, Bandung, ini. 

Iran pasca-Revolusi Islam juga memungkin-
kan kaum perempuan 
berkarya dan berpres-
tasi di berbagai sektor. 
Pasal 21 Undang-Un-
dang Dasar Iran me-
nyatakan pemerintah 
menjamin hak-hak 
kaum perempuan 
dalam semua hal, yang 
meliputi materi, spi-
ritual, budaya, sosial, 

dan hukum, sesuai dengan ajaran Islam.
Revolusi Islam Iran, yang lahir dari rahim Is-

lam, memandang kaum perempuan dengan 
penuh hormat. Dalam hal ini, peran Imam Kho-
meini dalam menghidupkan peran muslimah 
di tengah masyarakat sangat menonjol. UUD 
Republik Islam Iran, yang dilandasi oleh hukum 
dan ajaran Islam, memberi kesempatan yang 
besar kepada perempuan untuk berperan aktif 
di segala bidang. 

Badan statistik pusat Iran, seperti ditulis Is-
lamic Republic of Iran Broadcasting, melaporkan, 
tingkat melek huruf Iran pada 2011 mencapai 
93,2 persen. Dari jumlah tersebut, hampir sete-
ngahnya adalah perempuan. 

Tak mengherankan jika semakin hari jumlah 
perempuan Iran yang mengukir prestasi di bi-
dang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 
tinggi. 

Banyak perempuan Iran yang berhasil 
mematenkan penemuan mereka di berbagai 
bidang keilmuan, seperti matematika, kimia, 
fisika, dan lingkungan. Sebut saja Maryam Is-
lami. Karya ilmiah dokter perempuan kelahiran 

Maryam Islami

Getty imaGes

Revolusi Islam Iran, yang 
lahir dari rahim Islam, 
memandang kaum perempuan 
dengan penuh hormat. 
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Shiraz ini berhasil menembus berbagai forum 
internasional di Jepang, Rusia, Mesir, dan nega-
ra lainnya. Pada 2008, ia meraih medali emas, 
piagam penghargaan, serta uang tunai sebagai 
pemilik karya ilmiah terbaik dalam kejuaraan 
internasional penemuan, inovasi, dan teknologi 

baru ke-32 di Jenewa, Swiss. Ia juga memper-
oleh penghargaan dari federasi penemuan 
internasional di Moldova.

Maryam Islami berhasil menemukan cara me-
mulihkan keretakan tulang tanpa pembedahan 
kulit dengan risiko infeksi sangat minim. Ia 
menuangkan temuannya dalam buku Beragam 
Keajaiban dalam Perbaikan dan Pengembangan 
Tulang. Buku ini menjadi salah satu buku rujuk-
an standar dalam ilmu ortopedi. 

Ada juga Afsaneh Safavi, yang menjadi 
perempuan pertama Iran sebagai guru besar 
ilmu kimia. Ia meraih gelar doktor ilmu kimia 
dari Universitas Birmingham, Inggris. Pada 
1981, ia mempublikasikan 155 paper di berbagai 
jurnal internasional dan mempresentasikan 130 
makalah di berbagai konferensi dalam dan luar 
negeri. Safavi menerima hadiah dalam Abdus-
salam Prize untuk Ilmuwan Muda bidang kimia 
di Italia. Di Iran, Safavi mendapatkan peng-
hargaan kedua untuk riset kimia pada Festival 
Sains Kharazmi IV. n
ap | eSti utami | Sudrajat

Afsaneh Safavi
Getty imaGes
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Sambil menanti jam kuliah dimulai, 
Kamyar Niaki, 19 tahun, bermain 
Angry Birds di iPhone 4S seharga 
US$ 800. Mahasiswa Universitas 

Azad, Teheran, itu mengaku tak alergi terhadap 
produk-produk Amerika Serikat, yang oleh para 
pemimpinnya disebut sebagai Setan Besar. 
“Saya selalu mencari produk-produk terbaru 
Apple lewat Windows," kata Niaki. 

Sedangkan Reza Kazemi, pegawai rumah 
sakit pemerintah di Teheran, biasa membeli 
Coca-Cola ukuran 1,5 liter untuk istri dan ketiga 
anaknya. “Mereka menyukainya karena rasanya 
enak,” kata Kazemi. 

Selain barang elektronik canggih, seperti 
iPhone dan MacBook keluaran Apple, produk 
busana dari merek terkemuka, seperti Levi's 
dan Tommy Hilfiger, sepatu Nike, hingga pisau 
cukur Gillette buatan Procter & Gamble me-
masuki Iran lewat jaringan di Dubai atau dis-
tributor Asia. 

Masoud Mohajer, kolumnis bidang ekonomi 
di sejumlah surat kabar terkemuka di Iran, meng-
ungkapkan, sebelum menjadi musuh, Amerika 
Serikat adalah penopang utama rezim Iran di 
bawah Shah Reza Pahlavi. Karena itu, tak aneh 
bila masyarakat kadung gandrung terhadap 
aneka produk Negeri Abang Sam. "Masyarakat 
Iran mafhum bahwa produk Amerika adalah 
yang terbaik dibandingkan dengan produk 
sejenis dari negara maju lainnya,” kata Mohajer. 

Bila kemudian pemerintah melarangnya, ia 
melanjutkan, produk-produk tersebut akan me-
nyusup melalui para penyelundup. Pasar gelap 

dok. kadin

Managing Director Nakhle 
Barani Pardis, Hassan 
Khosrow Jerdi, dan Presiden 
Direktur PT Kreasindo 
Resources Indonesia, Rudy 
Radjab, menandatangani 
nota kesepahaman 
pembangunan kilang 
minyak di Indonesia.
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selalu akan terbuka karena reputasi produk-
produk tersebut.

Selain produk konsumsi, aneka merek 
peralat an berat dari perusahaan-perusahaan 
raksasa Amerika, seperti Caterpillar, dan 
produk elektronik dari General Electric serta 
Hewlett-Packard hadir di pasar-pasar di Iran. 
"Dubai seperti hipermarket bagi Iran," kata Ah-
med Butti Ahmed, pejabat bea-cukai di Dubai. 

Pada 2011, perusahaan-perusahaan Amerika 
diketahui mengekspor produk mereka senilai 
US$ 229 juta ke Iran. 

Jumlah itu dipastikan bakal meningkat drastis 
seiring dengan perubahan sikap politik Iran di 
bawah Presiden Hassan Rouhani, yang dikenal 
moderat. Dalam pidato pelantikannya sebagai 
presiden pada 3 Agustus 2013, ia menyatakan 
keinginannya membangun hubungan lebih 
baik dengan dunia internasional dan berusaha 
menghapus sanksi berkaitan dengan program 
nuklir. Hal itu antara lain diwujudkan dengan 
kesediaannya berunding dengan Amerika, Ing-
gris, Rusia, Cina, Prancis, dan Jerman mengenai 
masalah program nuklir di Jenewa, Swiss, 24 
November tahun lalu.

Dalam perundingan yang populer dengan 
sebutan P5+1 itu, Iran setuju untuk tidak akan 
pernah mencari atau membuat senjata nuklir 
dan menunda pengayaan uranium di atas 5 
persen dalam enam bulan ke depan, mulai 
Januari tahun ini. Sebaliknya, negara-negara 
yang tergabung dalam P5 setuju untuk tidak 
menjatuhkan sanksi baru atas ekspor petro-

getty images
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kimia, emas, dan bahan metal berharga dari 
Iran. Negara-negara itu juga sepakat menunda 
pembatasan ekspor minyak mentah Iran dan 
membuat financial channel untuk memfasilitasi 
kebutuhan domestik Iran dengan mengguna-
kan dana pendapatan minyak Iran yang ada 
di luar negeri (diperkirakan oleh banyak pihak 

nilainya mencapai US$ 4,2 miliar). 
Menurut Andy Rachmianto, Direktur Keaman-

an Internasional dan Perlucutan Senjata Kemen-
terian Luar Negeri, respons terhadap kesepakatan 
itu cukup mencengangkan. Ia mencatat, Prancis 
mengirim delegasi bisnis ke Iran yang terdiri atas 
116 pengusaha. Mereka mewakili perusahaan be-

getty images
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sar, seperti Total, Peugeot, Citroen, Lafarge, GDF 
Suez, dan Alstom. Menteri Keuangan Pierre Mos-
covici juga mengunjungi Teheran. 

Begitu juga dengan pemerintah Rusia, yang 
langsung mengirimkan S-300 misil antipesawat 
tempur dan menyatakan akan ikut membangun 
reaktor baru di Bashehr. Sedangkan Jerman bu-
lan ini berencana mengirim delegasi bisnisnya 
ke Teheran setelah Januari lalu menerima kun-
jungan Menteri Pertanian Iran di Berlin. Perte-
muan itu menyepakati pembentukan kelompok 
kerja pengembangan kerja sama pertanian.

“Menteri Luar Negeri Italia Emma Bonino 
pun Desember tahun lalu datang ke Teheran. 

Itu pertama kali dilakukan Italia dalam 10 tahun 
terakhir,” tulis Andi dalam paper yang disam-
paikan dalam seminar Forum Kajian Kebijakan 
Luar Negeri Indonesia-Iran di Bandung, Sabtu, 

8 Februari 2014.
Bagaimana dengan Indonesia? Sejak Selasa, 11 

Februari lalu, sebanyak 50 pengusaha Iran yang 
bergerak di bidang minyak dan gas, perkapal-
an, makanan, transportasi, karpet, perbankan, 
penerbangan, pariwisata, farmasi, otomotif, 
serta tekstil berkunjung ke Indonesia. Mereka 
tertarik berinvestasi karena Indonesia memiliki 
hasil tambang, perkebunan kelapa sawit, dan 
produk industri lain yang dibutuhkan masyara-
kat maupun industri Iran.

“Tren nilai perdagangan Indonesia dengan 
Iran terus meningkat, meskipun sempat menu-
run akibat adanya sanksi ekonomi internasional 
terhadap Iran,” ujar Ketua Kamar Dagang dan 
Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto saat 
dihubungi majalah detik. Merujuk data dari 
Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan 
pebisnis Indonesia dengan mitranya di Iran 
pada 2012 mencapai US$ 1,26 miliar.

Pernyataan senada diungkapkan Ketua Ko-
mite Iran Kadin Indonesia, Fadel Muhammad. 
Menurut Fadel, hubungan dagang pengusaha 
Indonesia dengan mitranya di Iran sudah lama 
terjalin. Hanya, ketika negara-negara Barat 

Mohamad Hery Saripudin
biLLy / mytrans

Masyarakat Iran mafhum bahwa produk 
Amerika adalah yang terbaik dibandingkan 
dengan produk sejenis dari negara maju 
lainnya. 
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menjatuhkan sanksi embargo ekonomi kepada 
Iran pada 2008, Indonesia terkena imbasnya.

Agar hal semacam itu tak terulang, Kepala Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawa-
san Asia-Pasifik dan Afrika, Mohamad Hery Sa-
ripudin, menyarankan para pengusaha Indonesia 
lebih kreatif mencari alternatif lembaga keuangan 

yang menyediakan jasa untuk bertransaksi mau-
pun mata uang yang digunakan. Dengan langkah 
itu, ketika terjadi masalah dalam hubungan nega-
ra-negara Barat dengan Iran, kegiatan transaksi 
pengusaha Indonesia tidak terpengaruh. Terlebih, 
tren dan potensi perdagangan Indonesia dengan 
Iran sangat besar.

getty images
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Selain Indonesia saban tahun mengimpor 
minyak dari Iran untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri, kalangan industri dan masyarakat 
Iran sangat membutuhkan komoditas asal In-
donesia. “Misalnya saja, meski diembargo oleh 
sejumlah negara, industri otomotif Iran masih 
mampu memproduksi 1,6 juta unit mobil. Nah, 
ini kan membutuhkan karet untuk ban dan lain-
lain,” ucap Hery kepada majalah detik Kamis, 
13 Februari.

Kedatangan pengusaha Iran yang tergabung 
dalam asosiasi dagang negara itu ke Indonesia, 
ia melanjutkan, merupakan sinyal bahwa peng-
usaha dan industri Iran sangat membutuhkan 
komoditas Indonesia. “Ini harus dimanfaatkan 

benar oleh pengusaha kita. Apalagi ada sus-
pend sanksi embargo ekonomi setelah Presiden 
Rouhani memimpin Iran,” kata Hery.

Bila tidak sigap memanfaatkan peluang 
tersebut, Indonesia akan tergeser oleh peng-
usaha-pengusaha dari kawasan Asia Tenggara 
lainnya. Padahal, selain memiliki komoditas 
yang dibutuhkan oleh industri Iran, Indonesia 
punya sifat pelengkap bagi Iran. “Indonesia 
penganut Sunni terbesar, sedangkan Iran peng-
anut Syiah terbesar. Kalau itu dipadukan dan 
bisa diwujudkan dalam berbagai dimensi, baik 
politik maupun ekonomi, akan menjadi kekuat-
an yang dahsyat di dunia,” Hery memaparkan. 

■  ap | arif arianTo | sudrajaT
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Revolusi iRan, 
syiah, dan 
soehaRto

Karena dihalangi, orang indonesia pergi Ke iran 
melalui Kuala lumpur. 

Oleh: AzyumArdi AzrA, CBe
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KeteRKaitan Indonesia dengan Iran 
bukan hanya hubungan di kancah dip-
lomatik, tapi juga mencakup dimensi 
dan nuansa keagamaan serta politik 

dengan rentang masa yang jauh lebih panjang, 
bahkan sejak Iran masih bernama Persia. Iran ter-
masuk negara pertama yang mengakui kemerde-
kaan Indonesia, bersama Mesir, Suriah, Irak, Arab 

Saudi, Yaman, Afganistan, dan Turki.
Pengakuan yang begitu cepat itu dilandasi ke-

nyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia 
beragama Islam. Indonesia membuka kantor 
perwakilan di Teheran pada 1950, dan menjadi 
kedutaan besar pada 1960. Hubungan itu terus 
meningkat dengan kunjungan Shah Iran, Pre-
siden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (Oktober 
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1994), Presiden Ahmadinejad (Mei 2006), dan 
pemimpin spiritual puncak Iran, Ayatullah Ali 
Khamenei (Maret 2008).

Sementara itu, presiden-presiden Indonesia 
juga mengunjungi Iran, yakni Presiden Soehar-
to (Juli 1993), Abdurrahman Wahid (Juni 2000), 
Megawati (Februari 2004), dan Susilo Bambang 
Yudhoyono (Maret 2008). 

Keberhasilan Revolusi Islam Iran 1979 jelas 
mendatangkan euforia di kalangan masyara-
kat muslim Indonesia, meski mayoritas umat 
Islam Indonesia adalah penganut Sunni, 
bukan Syiah. Tidak banyak negara seperti 
Iran yang berhasil mempermalukan Amerika 
Serikat, yang bagi banyak kaum muslimin 
sering berlaku tidak adil, khususnya terhadap 
bangsa Palestina. 

Di pihak lain, pemerintahan Orde Baru sangat 
khawatir tentang kemungkinan adanya aktivis 
muslim Indonesia yang berusaha “mengimpor” 
atau menjadikan revolusi semacam itu sebagai 
ilham guna menumbangkan pemerintahan 
Presiden Soeharto. Sebab itulah pemerintah 
Indonesia pada dasarnya menghalangi orang-
orang Indonesia pergi ke Iran (juga Libya). Kare-

na itu, orang-orang Indonesia yang hendak ke 
Iran biasanya pergi secara diam-diam via Kuala 
Lumpur. Pada saat yang sama, aparat keaman-
an Indonesia mengawasi mereka yang pernah 
ke Iran dan telah kembali ke Tanah Air.

Di tengah kekhawatiran tersebut, keberhasil-
an Revolusi Islam Iran tetap tidak bisa mence-
gah terjadinya peningkatan upaya penyebar-
an Syiah di Indonesia. Berbagai yayasan dan 
lembaga muncul dan berkembang sejak awal 
1980-an dalam usaha memperkenalkan Syiah. 
Pemerintah sendiri tidak mengambil kebijak-
an melarang penyebaran Syiah di Indonesia, 
karena mayoritas umat Islam, yang terwakili 
dalam Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan 
banyak organisasi arus utama lainnya, tidak 
memandang Syiah sebagai aliran atau mazhab 
sempalan. Bahkan banyak muslim Indonesia, 
khususnya NU kaum “tradisionalis” lainnya, 
yang memiliki kecenderungan “tasyayyu” (ke-
Syiah-syiah-an), seperti penghormatan kepada 
Ahl al-Bayt, khususnya Sayidina Ali bin Abi 
Talib, Fatimah Zahra, serta Sayidina Hasan dan 
Husain.

Kekhawatiran pemerintah Indonesia ter-

NaMa: 
Azyumardi Azra, CBE

taNggal lahir: 
4 Maret 1955
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n	 M.a. mengenai Kajian 
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hadap “koneksi Iran” dan Syiah berkurang 
secara signifikan menjelang akhir 1980-an. 
Gejala ini terlihat dari sambutan hangat 
Presiden Soeharto atas kunjungan Presiden 
Iran Ali Akbar Hashemi Rafsanjani ke Jakarta 
pada pertengahan Oktober 1994. Rafsanjani 
pun mendapatkan sambutan hangat kaum 
muslimin Indonesia. Seusai Rafsanjani menu-
naikan salat Jumat di Masjid Istiqlal, jemaah 
Jumat tidak urung lagi “mengerubuti”-nya. 
Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, 
hubungan lebih terbuka dan hangat karena 
Gus Dur sudah lama bersikap simpati dan 
empati kepada Syiah. 

Ketika pemerintah Indonesia mendukung 
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa No. 1747 pada 24 Maret 
2007, yang memutuskan pemberlakuan 
sanksi terhadap Iran terkait program nuklir, 
muncul gejolak demonstrasi dan protes di 
Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 3 Maret 
2008, sikap Indonesia pun berubah menjadi 
“abstain” saat Resolusi Dewan Keamanan 
PBB 1803 menjatuhkan sanksi tambahan 

kepada Iran. Sepekan setelah itu, Presiden 
Yudhoyono berkunjung ke Iran, membuat 
hubungan yang sempat canggung menjadi 
“hangat” kembali. Melihat berbagai kecen-
derungan yang ada, hampir bisa dipastikan 
hubungan Indonesia-Iran kian harmonis di 
hari-hari depan.

Terpilihnya Hassan Rouhani (kelahiran 12 
November 1948) dalam pemilu 14 Juni 2013 
sebagai presiden baru Republik Islam Iran 
menggantikan Ahmadinejad memberi harapan 
baru bagi Indonesia. Dalam pidato pelantik-
annya sebagai presiden pada 3 Agustus 2013, 
ia menjanjikan untuk memimpin pemerintahan 
yang baik, jujur, dan tepercaya. Figur konserva-
tif-moderat itu juga menyatakan keinginannya 
membangun hubungan yang lebih baik dengan 
dunia internasional dan berusaha menghapus 
sanksi terkait dengan program nuklir. Sikap 
ini memberi ruang gerak lebih kondusif bagi 
Indonesia dalam berhubungan dan menyikapi 
kebijakan serta langkah pemerintah Iran. n

*DiSariKaN Dari MaKalaH DalaM SeMiNar uNTuK foruM KaJiaN 
KebiJaKaN luar Negeri, Di HoTel aSToN TroPiCaNa, baNDuNg, 8 

februari 2014. 
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