
Internasional
JUMAT, 20 MARET 2015

29

TUNISIA 
BERLAKUKAN 
DARURAT 
TEROR
» 30

PERINGATAN 
‘PERLOMBAAN 
NUKLIR’ 
PANGERAN 
TURKI

D
elegasi Iran dan wakil 
dari lima negara besar 
P5+1 kembali melan-
jutkan perundingan 
untuk mengatasi apa 

yang disebut sebagai “masa-
lah nuklir Iran”, sejak Senin 
lalu, di Kota Lausanne, Swiss. 
Sebelumnya, pihak-pihak 
yang terlibat perundingan ini 
menargetkan 31 Maret sebagai 
pencapaian kesepakatan dasar 
dan menyelesaikan kesepakatan 
yang tersisa pada Juni menda-
tang.

Saat delegasi tujuh negara 
itu bertemu, Pangeran Arab 
Saudi Turki al-Faisal memper-
ingatkan adanya kemungkinan 
hasil kesepakatan yang memicu 
perlombaan nuklir. ”Saya sela-
lu mengatakan, apa pun yang 
dihasilkan dalam pembicaraan 
tersebut, kami menginginkan hal 
yang sama,” kata dia. “Jika Iran 
memiliki kemampuan memper-
kaya uranium ke tingkat apa 
pun, bukan hanya Arab Saudi 
yang akan meminta itu.” 

Pemerintah Teheran selalu 
mengatakan bahwa instalasi 
nuklirnya digunakan untuk 
tujuan damai, bukan buat 
kepentingan militer, seper-
ti membangun senjata nuklir. 
Pernyataan itu tak menenang-
kan hati negara tetangganya. 
Krisis nuklir Iran berlangsung 
lebih dari satu dekade dan baru 
pada 2013 ada pembicaraan 
melalui meja perundingan.

Bagi Arab Saudi, Iran adalah 
pesaing regional yang serius. 
Ada kekhawatiran adanya 
kesepakatan nuklir menjadi-

kan ”pintu tetap terbuka” bagi 
Teheran dalam membangun 
senjata nuklir. Ada juga kekha-
watiran kesepakatan itu akan 
mengurangi tekanan politik ter-
hadap Iran, yang sepak terjang-
nya merisaukan Arab Saudi dan 
sekutunya.

Pangeran Turki mengatakan 
Iran sudah menjadi pemain yang 
mengganggu di berbagai pentas 
di dunia Arab, apakah itu di 
Yaman, Suriah, Irak, Palestina, 
atau Bahrain. “Jadi mengakhiri 
kekhawatiran pengembangan 
senjata pemusnah massal tidak 
akan menjadi akhir dari masa-
lah yang kami hadapi dengan 
Iran.”

Amerika Serikat menyadari 
kekhawatiran para tetangga Iran 
di Timur Tengah. Menteri Luar 
Negeri AS John Kerry terbang 
ke Riyadh pada awal Maret lalu 
untuk meyakinkan kolega Arab-
nya. Kerry dan kolega Saudi-
nya, Pangeran Saud al-Faisal, 
memperingatkan soal kebijakan 
Iran yang “mendestabilisasi” 
kawasan ini, selain memastikan 
agar Teheran tak memiliki sen-
jata nuklir.

Perundingan nuklir ini memi-
cu pro-kontra di kalangan 
pemimpin dunia. Di antara yang 
tak setuju dan menganggapnya 
sebagai “kesepakatan buruk” 
jika benar-benar tercapai ada-
lah Perdana Menteri Benyamin 
Netanyahu. Senator AS dari 
Republik juga memperingat-
kan Iran bahwa kesepakatan 
itu membutuhkan persetujuan 
Kongres, bukan semata Gedung 
Putih.

Ali Vaez, analis senior soal Iran 
di International Crisis Group, 
menyadari bahwa masing-
masing negara punya pan-

dangan berbeda soal apa yang 
disebut kesepakatan baik atau 
buruk. Ia juga mengingatkan 
bahwa dalam diplomasi tidak 
bisa didapatkan hasil yang sem-
purna karena kedua pihak harus 
berkompromi. 

“Kita harus membandingkan 
kesepakatan untuk alternatif-
nya, dan kenyataannya, yang 
saat ini dinegosiasikan akan 
memblokir hampir semua jalur 
Iran untuk membangun nuklir. 
Dalam konteks seperti terse-
but, saya pikir itu adalah kese-
pakatan yang baik,” kata Ali. 
“Ini tidak benar-benar meng-
hilangkan risiko, tapi benar-
benar menguranginya secara 
signifikan.” Soal ini juga harus 
dibandingkan dengan alternatif 
lain: bagaimana kalau tak ada 
kesepakatan sama sekali? 

Karena pembicaraan masih 
berlangsung, Ali mengaku sulit 
untuk berbicara tentang rincian 
kesepakatan. Dari perspektif 
Iran, dengan kesepakatan ini, 
hampir semuanya dicabut. 
”Tanpa kesepakatan, Iran akan 
terisolasi. Sanksi mungkin akan 
meningkat dan kita akan masuk 
ke spiral eskalasi di kedua sisi 
yang dapat menyebabkan kon-
frontasi militer,” Ali menambah-
kan.

Karena pembicaraan masih 
berlangsung, Ali mengaku 
sulit berbicara tentang rincian 
kesepakatan dengan kepastian 
tinggi. Ia mensinyalir, Iran akan 
setuju melakukan pengayaan, 
proses yang digunakan untuk 
memperkaya uranium yang 
digunakan dalam reaktor nuklir 
atau senjata nuklir. Iran akan 
mengurangi jumlah sentrifugal 
yang saat ini terpasang, dari 
sekitar 20 ribu sampai 6.000 
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atau 8.000, dan mengurangi perse-
diaan hasil pengayaan uraniumnya. 

Tanpa kesepakatan, Iran terus 
mempertahankan reaktor air berat 
yang menghasilkan cukup pluto-
nium untuk satu senjata nuklir 
per tahun, dan ada risiko bisa 
menggunakan bagian-bagian dari 
plutonium untuk senjata nuklir. 
Dengan kesepakatan, reaktor itu 
akan dikonversi dan menghasilkan 

kurang dari 1 kilogram plutonium 
per tahun, yang berarti akan butuh 
waktu delapan tahun bagi Iran 
untuk mengumpulkan cukup bahan 
guna membuat senjata nuklir.

Dari perspektif Iran, kata Ali, 
kesepakatan tersebut tak hanya 
membuat sanksi dicabut, tapi juga 
akan membuka jalan bagi negara 
ini untuk kembali ke pasar interna-
sional. ● ALARABIYA.NET | HUFFINGTON POST

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry (kiri) dalam perundingan nuklir Teheran dengan Menteri Luar Negeri Iran 
Muhammad Javad Zarif (kanan) di Kota Lausanne, Swiss, Rabu lalu.

REUTERS/BRIAN SNYDER

HARGA YANG DIBAYAR IRAN UNTUK SANKSI BARAT
Sanksi yang dikenakan negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran membuat hancur 

lebur perekonomian negara tersebut. Ekspor minyak turun tajam, terisolasi dari sistem 
perbankan internasional, dan berkontribusi terhadap penurunan nilai mata uangnya.
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ASET YANG DIBEKUKAN
US$ 80 miliar
Mata uang Iran dibeku-
kan di luar negeri.

INDUSTRI 
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Produksi jatuh dari 
1,6 juta kendara-
an (2011) menjadi 
kurang dari 1 juta 
(2013)

TURUN
38%

Penyusutan 
(2012-2015)

TURUN
59%
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Maret 2015: 
Perdagangan 1 dolar 
AS dari 27.700 rial 
di tingkat resmi dan 
34.000 rial di pasar 
bebas.

Maret 2012: 
Perdagangan 1 dolar 
AS untuk 11.300 rial
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