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VIENNA — Iran dan enam nega-
ra, kemarin, memulai babak 
baru perundingan yang ber-
tujuan menyelesaikan seng-
keta program nuklir Teheran 
sebelum Juli mendatang. 
Pertemuan yang digelar di 
kompleks kantor Perserikatan 
Bangsa-Bangsa di Wina itu 
dibayang-bayangi lebarnya 
perbedaan pandangan antara 
kedua pihak.

Pertemuan yang diha-
diri oleh kepala juru run-
ding Iran, Amerika Serikat, 
Prancis, Jerman, Inggris, 
Cina, dan Rusia itu dimulai 
kemarin pukul 09.45 waktu 
setempat. Juru runding Iran 
adalah Menteri Luar Negeri 
Mohammad Javad Zarif, 
sedangkan juru runding yang 

mewakili enam negara ada-
lah Catherine Ashton, Kepala 
Kebijakan Luar Negeri Uni 
Eropa.

Kedua pihak mengatakan 
ingin segera menyusun per-
janjian komprehensif pada 
Mei mendatang, sekitar dua 
bulan sebelum batas waktu 
20 Juli, untuk menyelesaikan 
kesepakatan itu. Pejabat dari 
negara Barat mengatakan 
kedua pihak masih memiliki 
sejumlah perbedaan yang 
lebar dalam sejumlah isu-isu 
kunci.

Enam negara besar ber-
harap Iran mengembalikan 
program nuklirnya. Mereka 
berniat mencegah Iran memi-
liki kemampuan untuk mem-
buat sebuah bom atom secara 
cepat. Adapun Iran mengata-
kan program nuklirnya bertu-
juan damai, sehingga republik 
Islam itu mendesak negara-
negara besar agar mencabut 
sanksi terhadapnya. 

“Kami masih dalam tahap 
eksplorasi,” kata seorang dip-
lomat yang mewakili enam 
negara besar ihwal pertemuan 
ini. Menurut dia, enam negara 
telah sepakat secara internal 

untuk membuat kesepakatan 
tertulis pada akhir Mei atau 
awal Juni mendatang. Namun 
masa negosiasi dapat diper-
panjang setengah tahun jika 
kedua belah pihak setuju.

Sesi pembukaan dari per-
temuan itu dipimpin oleh 
Mohammad Javad Zarif dan 
Catherine Ashton. Iran menga-
takan program pengayaan di 
reaktornya merupakan upaya 
damai untuk menghasilkan 
listrik. Negara ini mengesam-
pingkan tuntutan dunia inter-
nasional agar fasilitas nuklir 
tersebut ditutup.

Sementara itu, Amerika 
Serikat dan beberapa negara 
Barat lainnya menuduh Iran 
membangun reaktor untuk 
mengembangkan bom nuk-
lir. Israel mengancam akan 
menyerang Iran jika upaya 
diplomatik gagal. Namun Iran 
menganggap justru bom atom 
Israel-lah yang mengancam 
perdamaian dan stabilitas di 
kawasan Timur Tengah.

Diplomat dari enam negara 
besar mengatakan masalah 
yang akan dibahas dalam 
pertemuan pada 8-9 April 
2014 antara lain bagaimana 

pengawas nuklir PBB memve-
rifikasi apakah Iran menaati 
kesepakatan soal nuklir ini. 

Seorang perunding senior 
Iran, Wakil Menteri Luar 
Negeri Abbas Araqchi, 
mengatakan isu-isu utama 
yang dibahas dalam pertemu-
an sebelumnya—pengayaan 
uranium Iran dan reaktor 
air berat di Arak—juga akan 
dibicarakan dalam pertemu-
an ini.

Tujuan negosiasi ini, yang 
sudah dimulai sejak dua 
bulan lalu, adalah  merancang 
kesepakatan jangka panjang 
untuk menentukan ruang ling-
kup program nuklir Teheran 
yang diizinkan sebagai imbal-
an penghentian sanksi.

Pada November tahun lalu, 
Iran dan enam negara menye-
tujui kesepakatan sementara 
untuk mengekang kegiatan 
pengembangan nuklir Teheran, 
dengan imbalan pelonggaran 
sanksi terhadap negara ini. 
Kesepakatan selama enam 
bulan itu—mulai berlaku 
pada 20 Januari lalu—diran-
cang untuk memberi waktu 
bagi pembicaraan soal kese-
pakatan final. ● REUTERS

SOAL NUKLIR

IRAN DAN ENAM NEGARA 
BAHAS KESEPAKATAN FINAL
“Kami masih dalam tahap eksplorasi,” kata seorang diplomat.

IKLAN

KESEPAKATAN SEMENTARA NUKLIR IRAN

Sebuah perjanjian sementara untuk mengekang 
program nuklir Iran, dengan imbalan pelonggaran 
sanksi, mulai berlaku pada 20 Januari lalu. Kese-
pakatan selama enam bulan antara Iran dan enam 
kekuatan dunia pada November tahun lalu membuka 
jalan untuk penyelesaian jangka panjang guna 
mengakhiri kebuntuan dalam krisis nuklir Teheran.

✔  Menghentikan pengayaan uranium di atas kemur-
nian 5 persen, level yang umumnya digunakan 
untuk reaktor listrik.

✔  Menetralkan persediaan pengayaan uranium 
20 persen, yang dapat dikonversi secara relatif 
mudah ke level bahan senjata. Separuhnya akan 
diencerkan hingga mencapai kemurnian 5 persen. 
Setengahnya digunakan reaktor riset Teheran 
yang menghasilkan isotop medis.

✔  Membolehkan inspektur PBB mengakses ke 
pabrik pengayaan di reaktor Fordow dan Natanz. 
Tidak ada fasilitas pengayaan baru yang akan 
dibangun.

✔  Tidak memasang atau menambahkan sentrifugal 
uranium atau menggunakan sentrifugal generasi 
berikutnya. Iran masih diizinkan menggunakan 
sentrifugal untuk penelitian dan pengembangan.
Pembekuan pekerjaan pembangunan utama di 
reaktor Arak, yang bisa menghasilkan plutonium 
untuk digunakan dalam pembuatan bom nuklir.

✔  Informasi tentang desain reaktor Arak harus 
diung kapkan, sedangkan Inspektur PBB diberi 
akses bulanan.
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