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Abstract 

This research examines the efforts of diplomatic normalization between the United 
Kingdom and Iran after the diplomatic relation disclosure of the two countries in November 
2011. This research also exmines what are the factors that drive the UK towards re-establishing 
full diplomatic relations with Iran. This research starts from the signs, especially from UK to 
improve and normalize the diplomatic relationship with Iran. UK closed its Embassy in Iran 
after the mob attack and vandalism that happenend in Tehran, Iran, in November 2011. 
However, before the mob attack happened, the relationship of these countries was not in 
harmony due to the unending Iran’s nuclear programme issues and the confrontative regime of 
Iran government towards UK. This research uses the concept of national interest and decision 
making theory to explain and describe and answer the factors behind the normalization effort of 
UK towards Iran.  

Kata Kunci: UK, Iran, Normalization, Diplomatic Relations     

Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 23 Agustus 2015 Inggris 
secara resmi membuka kembali 
hubungan diplomatiknya dengan Iran. 
Sebelumnya, pada November 2011, 
hubungan kedua negara mengalami fase 
paling buruk dalam sejarah hubungan 
bilateral dua negara pasca Revolusi 
Islam Iran dengan adanya penyerangan 
sekelompok publik Iran terhadap 
kedutaan besar Inggris di Tehran, Iran. 
Penyerangan tersebut pada akhirnya 
berbuah terhadap pemutusan hubungan 
diplomatik kedua negara. Dengan 
ketiadaan hubungan diplomatik, 
hubungan kerjasama Inggris dengan 
Iran terhenti baik dari bidang politik 
maupun ekonomi. Oleh karena itu, 
pasca penyerangan yang berujung 
pemutusan tersebut, Inggris menyadari 
pentingnya memiliki hubungan 
diplomatik dengan Iran. Salah satu 
indikator sebuah hubungan diplomatik 

yang normal adalah dengan dibukanya 
kedutaan besar. Pembukaan hubungan 
diplomatik antara dua negara ditandai 
dengan diaktifkannya kembali kedutaan 
besar dua negara. Selain itu, momentum 
pembukaan hubungan diplomatik juga 
ditandai dengan kunjungan Menteri 
Luar Negeri Inggris, Philip Hammond 
bersama rombongan delegasi bisnis 
Inggris ke Teheran, Iran (Spark, 2015). 
Pada dasarnya, Inggris dan Iran 
merupakan dua negara tradisional yang 
telah menjalin hubungan bilateral sejak 
lama. Bahkan sejak Kekaisaran Safavid 
pada kurun waktu 1553, Inggris telah 
menjalin hubungan perdagangan, 
politik, serta kontak budaya dengan Iran 
yang saat itu masih bernama Persia. 
Meski demikian, hubungan keduanya 
tidak selalu berjalan harmonis. Setelah 
kemenangan Revolusi Islam Iran pada 
tahun 1979, hubungan Inggris-Iran 
terlihat seperti bidak catur yang sesekali 
maju bahkan tidak jarang mundur.   
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Dalam kasus hubungan diplomatik 
Inggris-Iran, terdapat beberapa faktor 
yang menjadi penyebab buruknya 
hubungan tersebut. Salah satunya 
adalah penyerangan terhadap Kedutaan 
Inggris pada November 2011. Pada saat 
itu, demonstran yang sudah tidak 
terkendali masuk ke dalam gedung dan 
melakukan aksi vandalisme, mengganti 
bendera Inggris dengan bendera Iran, 
merusak gambar Ratu, dan meneriakkan 
yel yel berisi kutukan terhadap Inggris. 
Perdana Menteri Inggris, 
David Cameron, menyebut 
insiden di Teheran sebagai 
sebuah tindakan yang 
“memalukan dan tidak dapat 
dimaafkan”. Bahkan, dia 
menuding Iran telah 
melanggar Konvensi Wina 
karena tidak memberikan 
perlindungan maksimal 
kepada diplomat dan tempat 
perwakilan diplomatik yang 
seharusnya mereka jaga dalam 
keadaan apapun (Adzani, 
2015).  

Faktor lain yang tidak bisa 
dikesampingkan dari 
penyebab buruknya hubungan Inggris-
Iran adalah permasalahan isu nuklir 
Iran yang penyelesaiannya 
membutuhkan usaha, waktu, dan tenaga 
yang ekstra. Mengenai isu nuklir Iran, 
Inggris menuding Iran bertujuan untuk 
menciptakan senjata pemusnah massal, 
terlebih lagi Iran bekerjasama dengan 
negara yang memiliki kemampuan 
untuk mengembangkan nuklir menjadi 
senjata pemusnah massal 
(www.clarionproject.com). Untuk 
menepis tudingan Inggris, Iran berkali- 
kali menegaskan bahwa program 
nuklirnya bertujuan damai dan 
digunakan untuk kepentingan sipil. 
Namun, Inggris tetap bersikukuh 
mempermasalahkan program tersebut 
dan menyerukan sanksi internasional 
terhadap Iran. Terbukti, sejumlah sanksi 
dan resolusi diterima oleh Iran dan 
menyebabkan hubungan Inggris-Iran 
semakin memburuk (BBC News, 2015). 

Setelah pemutusan hubungan 
diplomatik dengan Iran, Inggris tidak 
menunggu dalam waktu yang lama 
untuk menjalin kembali hubungan 
diplomatiknya dengan Iran. Terbukti, 
pasca pemutusan hubungan diplomatik, 
Inggris mengupayakan berbagai langkah 
untuk menormalisasi hubungan 
diplomatiknya dengan Iran agar kembali 
normal seperti sediakala. Langkah 
Inggris untuk menormalisasi hubungan 
diplomatiknya dengan Iran bisa dilihat 

dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: pertama, 
Inggris melalui Perdana 
Menteri David Cameron 
berusaha menjalin 
komunikasi antara dengan 
Hasan Rouhani melalui 
sambungan telepon pada 
tanggal 19 November 2013. 
Komunikasi antara dua 
pemimpin ini dianggap 
sebagai komunikasi 
langsung dan pertama 
antara pejabat Inggris dan 
Iran dalam kurun waktu 
satu dekade belakangan 
(Dehgan, 2013). Dari 

komunikasi tersebut, Inggris dan Iran 
sepakat untuk membina hubungan 
bilateral awal pasca penutupan kedutaan 
masing-masing melalui pengiriman 
Kuasa Usaha (Charge d’Affaires). 
Inggris mengutus Ajay Sharma untuk 
mewakili kepentingannya sedangkan 
Iran diwakili oleh Hasan 
Habibollahzadeh yang terlaksana pada 
bulan yang sama setelah komunikasi 
tersebut (Smith, 2014).  

Kedua, pada Januari 2014, delegasi 
Parlemen Inggris mengunjungi Iran 
dengan membawa misi penjajakan 
hubungan diplomatik. Kedatangan 
delegasi Parlemen Inggris membuahkan 
hasil yang positif karena pada tanggal 20 
Februari 2014, Inggris dan Iran sepakat 
untuk merumuskan hubungan 
diplomatik langsung demi 
memperlancar kerjasama politik, 
ekonomi, dan budaya (Smith 2014). 
Keinginan Inggris untuk membuka 
hubungan diplomatik dengan Iran 
semakin kuat setelah Menteri Luar 

Putusnya Hubungan 
Diplomatik Inggris-

Iran: Penyebabnya 
adalah penyerangan 

Kedutaan Besar 
Inggris di Tehran, 
serta kecurigaan 

Inggris pada 
pengayaan nuklir yang 
berimbas pada sanksi 

dan resolusi yang 
dijatuhkan terhadap 

Iran. 
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Negeri Inggris, William Hague, pada 
tanggal 17 Juni 2014, menyampaikan 
niat kuat Inggris untuk menjalin 
hubungan diplomatik dengan Inggris 
(Smith 2014).     

Ketiga, upaya normalisasi Inggris 
terhadap Iran kembali berlanjut dengan 
pertemuan David Cameron dengan 
Hasan Rouhani. Pertemuan ini bisa 
dikategorikan sebagai pertemuan yang 
bersejarah, sebab, untuk pertama kali 
setelah Revolusi Islam pemimpin kedua 
negara bertemu. Dalam pertemuan 
tersebut, kedua pemimpin membahas 
sejumlah isu seperti perkembangan 
negosiasi nuklir Iran dan langkah 
menciptakan stabilitas regional terkait 
keberadaan Islamic State Of Iraq and 
Syiria (ISIS). Tentunya, pembicaraan 
utama dari pertemuan waktu itu adalah 
mengenai perkembangan hubungan 
diplomatik Inggris-Iran (Maulana, 
2014). Selain dua pemimpin tertinggi 
tersebut, menlu masing-masing negara, 
yaitu William Hague dan Mohammad 
Zavad Zarif juga telah bertemu dalam 
forum Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB) untuk membahas kelanjutan 
pembukaan kembali kedutaan masing 
masing negara. William Hague , dalam 
pernyataan resminya mengatakan 
bahwa Inggris tidak memiliki keinginan 
untuk membangun hubungan 
konfrontasional dengan Iran, namun 
sebaliknya, Inggris menginginkan 
hubungan baru yang positif dan pastinya 
yang lebih baik dengan negara Persia 
tersebut (BBC News, 2015).  

Langkah-langkah normalisasi yang 
dilakukan oleh Inggris untuk 
memperbaiki hubungan diplomatiknya 
dengan Iran memunculkan harapan 
akan terciptanya kerjasama yang 
konstruktif dan saling menguntungkan 
antar dua negara. Iran sendiri merespon 
upaya yang dilakukan Inggris dengan 
tangan terbuka. Pernyataan Rouhani 
menegaskan bahwa Iran siap 
membangun hubungan berdasarkan 
asas mutual trust dengan negara mana 
saja termasuk Inggris dan tindakan 
tersebut merupakan pintu untuk 
menciptakan hubungan yang lebih baik 

lagi dengan dunia internasional 
(Dehgan, 2014). Langkah-langkah 
normalisasi Inggris tersebut pada 
akhirnya berbuah kepada pembukaan 
kedutaan kedua negara pada tanggal 23 
Agustus 2015. Untuk sementara, level 
hubungan diplomatik Inggris di Iran 
masih akan tetap dilaksanakan oleh 
Kuasa Usaha Ajay Sharma sampai 
pengiriman duta besar bisa 
dilaksanakan dalam beberapa waktu 
setelah pembukaan dilaksanakan. 

Argumentasi 

Normalisasi yang diupayakan oleh 
Inggris terhadap Iran dijelaskan dengan 
menggunakan peringkat level analisis 
negara bangsa untuk melihat faktor 
pendorong Inggris menormalisasi 
hubungan diplomatiknya dengan Iran. 
Hal tersebut dikarenakan oleh fungsi 
analisis level negara bangsa adalah 
sebagai mekanisme yang digunakan oleh 
peneliti untuk menguji faktor peran 
masyarakat, organisasi, pemilik 
kepentingan dan pemerintah suatu 
negara terhadap pembuatan kebijakan 
luar negeri (Neack, 2008). Asumsi dasar 
dari analisa level ini adalah bahwa 
semua pembuat keputusan akan 
melakukan hal yang sama jika 
menghadapi situasi yang sama. Level 
negara memiliki peran penting dalam 
memahami fenomena internasional 
karena objek studi internasional adalah 
negara. Adapun korelasinya dengan 
kebijakan suatu negara, bahwa 
penggunaan level analisis negara bangsa 
dimaksudkan untuk meneliti dan 
mengetahui bagaimana proses 
pembuatan sebuah kebijakan 
berlangsung dalam masyarakat suatu 
negara dan lebih lanjut bertujuan untuk 
menjelaskan dengan detail mengapa 
suatu negara memutuskan untuk 
melakukan sesuatu dalam kebijakan luar 
negerinya (Silalahi 2006).  

Normalisasi hubungan diplomatik yang 
dilaksanakan Inggris terhadap Iran juga 
tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur 
motivasi untuk mencapai kepentingan 
nasional. Hampir di setiap kebijakan 
luar negeri suatu negara selalu terdapat 
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kepentingan nasional. Oleh sebab itu 
mengapa kemudian kepentingan 
nasional menjadi tema yang paling 
sering dibahas terlebih mengenai 
kebijakan sebuah negara terhadap 
negara lain. Terdapat beberapa pakar 
yang menjelaskan konsep kepentingan 
nasional dalam kebijakan sebuah 
negara. Salah satunya adalah, Hans J. 
Morgenthau. Beliau adalah pemikir yang 
menggaungkan konsep kepentingan 
nasional, di mana Morgenthau 
berangkat dari premis bahwa strategi 
diplomasi harus didasarkan pada 
kepentingan nasional. Menurut 
Morgenthau, dalam dunia internasional 
ini akan selalu terjadi konflik namun 
semua bisa dikurangi dengan cara 
menyesuaikan kepentingan-kepentingan 
melalui tindakan diplomatik (Mas’oed, 
1999).   

Senada dengan pendapat Morghentau, 
Jack C. Plano dan Roy Olton juga 
menguatkan pandangan bahwa 
kepentingan nasional selalu menjadi 
tolak ukur penting dalam memahami 
tindakan suatu negara terhadap negara 
lain. Plano dan Olton menjelaskan 
konsep kepentingan nasional yang 
dilihat dari bagaimana perilaku politik 
suatu negara dengan negara lain dalam 
meraih tujuan yang ingin dicapai (Plano 
dan Olton, 1969). Pembukaan hubungan 
diplomatik pada umumnya akan 
berdampak terhadap kerjasama antara 
dua negara yang terlibat dalam 
hubungan tersebut. Sehingga dalam hal 
tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa 
kerjasama yang dilakukan oleh sebuah 
negara tidak lain dan tidak bukan adalah 
sebagai sarana untuk memenuhi 
kepentingan nasionalnya. Menurut 
Morgenthau, kepentingan nasional 
memberikan gambaran bahwa terdapat 
aspek-aspek yang menjadi tujuan negara 
tergantung sejauh mana fokus negara 
dalam pencapaian tersebut untuk 
kelangsungan negaranya. Tindakan 
diplomatik ala Morghentau dan perilaku 
politik ala Plano dan Olton merupakan 
dua unsur yang secara lebih terperinci 
disebut dengan istilah “pengambilan 
keputusan.’’ Dan unsur utama dalam 
pengambil keputusan adalah 

terdapatnya motivasi berupa keinginan 
untuk mencapai kepentingan nasional 
sebuah negara.    

Untuk mencapai tujuan dan keinginan 
suatu negara yang dituangkan dalam 
sebuah kepentingan nasional, 
dibutuhkan suatu alat atau cara untuk 
memperolehnya yakni melalui kebijakan 
luar negeri atau foreign policy. Rosenau 
menyatakan bahwa kebijakan luar 
negeri merupakan upaya suatu negara 
untuk mengatasi dan memperoleh 
keuntungan dari lingkungan 
eksternalnya dan direalisasikan melalui 
beragam langkah dan aktifitas negara 
tersebut (Rosenau et al, 1976). 
Sedangkan Holsti berpendapat, 
kebijakan luar negeri merupakan 
seperangkat keputusan-keputusan yang 
dibuat oleh suatu negara untuk 
mencapai tujuan tertentu dengan 
melakukan tindakan-tindakan tertentu 
pula, dan tindakan yang diambil 
tersebut bertujuan untuk 
mengimplementasikan keputusan-
keputusan yang telah disepakati 
sebelumnya (Holsti, 1987). Dari dua 
pendapat tersebut, bisa diambil sebuah 
kesimpulan bahwa kebijakan luar negeri 
merupakan sebuah keputusan yang 
terukur dan memiliki tujuan tertentu 
untuk memanfaatkan perkembangan 
pada situasi eksternal negaranya yang 
sedang berlangsung dan tindakan yang 
diambil tidak lain dan tidak bukan 
adalah semata-mata untuk 
merealisasikan keputusan tersebut.  

Kebijakan luar negeri muncul melalui 
sejumlah proses panjang yang 
melibatkan interaksi antara decision 
makers dengan lingkungannya. Salah 
satunya seperti yang dinyatakan oleh 
Holsti. Beliau mengatakan bahwa, 
pembuatan kebijakan luar negeri sebuah 
negara bisa dilihat sebagai sebuah reaksi 
terhadap apa yang sedang terjadi pada 
lingkungan eksternal negaranya (Holsti, 
1987). Pernyataan Holsti terkait proses 
pembuatan kebijakan luar negeri 
semakin valid dengan apa yang 
disampaikan oleh Coplin. Dia 
mengatakan bahwa suatu negara 
berperilaku - membuat sebuah 
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kebijakan - seperti yang dilakukannya 
bisa dilihat melalui konteks sistem 
internasional karena sistem 
internasional dan hubungan negara 
negara dalam kondisi sistem tersebut 
mempengaruhi bagaimana sebuah 
negara akan berperilaku (Coplin, 1992).  
Sistem internasional memiliki peran 
yang signifikan atau bahkan sangat 
penting yang mempengaruhi aktor 
pembuat kebijakan luar negeri dalam 
membuat kebijakan luar negerinya 
masing-masing. Dengan demikian, 
situasi yang terjadi pada ruang lingkup 
internasional akan memberi masukan 
tersendiri bagi pembuat kebijakan 
dalam sebuah negara dalam 
menentukan kebijakan luar negeri apa 
yang menguntungkan dan yang tidak 
bagi negaranya.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh 
Plano yang menyatakan bahwa dalam 
proses pembuatan kebijakan luar negeri, 
seorang aktor tidak bisa melepaskan diri 
dari pengaruh lingkungan eksternal dan 
lingkungan internasionalnya (Anak 
agung Banyu Perwita dan Yanyan 
Mochammad Yani, 2006). Dalam kasus 
normalisasi yang melibatkan Inggris 
dengan Iran, faktor lingkungan memang 
tidak bisa dikesampingkan begitu saja, 
terlebih dalam proses pembuatan 
kebijakan luar negeri Inggris terhadap 
Iran. Bahkan, bisa dikatakan, bahwa 
faktor lingkungan memberikan 
pengaruh signifikan terhadap ide Inggris 
mengenai kebijakan normalisasi 
hubungan diplomatiknya dengan Iran. 
Lingkungan berperan besar karena 
lingkungan memberikan pengaruh 
terhadap pembentukan persepsi bagi 
decision makers. Dalam hal ini, 
lingkungan berperan dalam membentuk 
keadaan terlebih dahulu sebelum aktor 
pembuat kebijakan luar negeri 
membentuk persepsinya masing-
masing. Menurut Rosenau, konsep 
lingkungan meliputi semua fenomena 
yang menghubungkan suatu unit 
(negara) dengan lingkungannya (Anak 
agung Banyu Perwita dan Yanyan 
Mochammad Yani 2006).  

Berkaitan dengan penelitian ini, upaya 
normalisasi hubungan diplomatik yang 
diupayakan oleh Inggris terhadap Iran 
merupakan sebuah kebijakan yang 
diambil berdasarkan dua instrumen 
utama. Pertama, dorongan dari adanya 
kepentingan nasional Inggris terhadap 
Iran. Kedua, proses yang mempengaruhi 
aktor-aktor dalam pembuatan kebijakan 
luar negeri Inggris dan dalam 
merumuskan kebijakan negaranya. 
Adapun korelasi noramalisasi terhadap 
kepentingan nasional Inggris adalah 
terdapatnya kepentingan yang ingin 
diraih Inggris terhadap Iran. Bisa 
dikatakan, cara untuk mencapai 
kepentingan tersebut adalah dengan 
menormalisasi hubungan diplomatik 
Inggris terhadap Iran. Dalam persepsi 
Inggris, Iran merupakan negara yang 
bisa memenuhi indikator-indikator 
kepentingan nasionalnya dilihat dari 
berbagai potensi dan kelebihan yang 
melekat pada Iran. Sedangkan proses 
pembuatan kebijakan luar negeri lebih 
cenderung melihat kepada faktor-faktor 
yang menyebabkan sebuah kebijakan 
dikeluarkan. Peneliti melihat bahwa 
proses pembuatan kebijakan luar negeri, 
dalam hal ini normalisasi yang 
diupayakan oleh Inggris terhadap Iran 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 
itu faktor internal, faktor eksternal, 
faktor situasi internasional, dan 
kapabilitas nasional suatu negara 
sebelum membuat suatu kebijakan luar 
negeri.  

Persinggungan Inggris Dan Iran  

Inggris dan Iran merupakan dua negara 
yang telah menjalin hubungan bilateral 
sejak masa lampau. Tercatat, Inggris 
telah menjalin hubungan diplomatik 
dengan Iran pada masa Kekaisaran 
Safavid. Hubungan Inggris dengan Iran 
semakin terlihat jelas setelah terjadi 
pergantian kekuasaan dari Safavid 
menjadi Dinasti Qajar. Salah satu 
buktinya adalah bagaimana dominasi 
Inggris terhadap Iran dalam hubungan 
kedua negara di bawah Dinasti Qajar, 
Dinasti yang memberikan jalan yang 
lebih luas kepada Inggris untuk terlibat 
dalam politik internal Iran dan 
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menyebabkan Inggris menjelma 
menjadi kekuatan monopoli tunggal 
terhadap sumber daya alam Iran. 
Pemberian akses yang lebih luas oleh 
Nasser Al-din Shah kepada Inggris 
menyebabkan Inggris menjadi penguasa 
dalam perekonomian Iran. Seiring 
dengan berjalannya waktu, terjadi 
pergantian penguasa di Iran, dari 
Dinasti Qajar menjadi Dinasti Pahlavi. 
Namun, Inggris tetap menjadi kekuatan 
yang dominan dalam politik dalam 
negeri Iran. Pada era Pahlavi, harapan 
Inggris untuk melanjutkan hegemoninya 
atas Iran diletakkan di atas pundak Reza 
Shah. Reza Shah merupakan sosok yang 
dianggap Inggris mampu mengamankan 
kepentingannya di Iran. Setelah masa 
kepemimpinan Reza Shah berakhir, 
Inggris kemudian menaruh harapan 
untuk melanjutkan hegemoninya kepada 
penerus Reza Shah, yaitu Muhammad 
Reza Pahlavi (Assl, t.t.).  

Namun, dominasi Inggris terhadap Iran 
yang berlangsung selama periode 
kekaisaran dan dinasti di Iran bisa 
dikatakan mengalami perubahan ketika 
Revolusi Islam Iran meletus. Terbukti, 
hubungan Inggris-Iran pasca Revolusi 
Islam ditandai dengan sebuah 
pemutusan hubungan diplomatik. Pada 
Agustus tahun 1980, Inggris dibawah 
kendali Margaret Thatcher menutup 
kedutaannya di Teheran. Penyebabnya 
adalah penyanderaan pegawai kedutaan 
Amerika Serikat oleh publik Teheran. 
Selain itu, ancaman bom yang diterima 
pihak Kedutaan Inggris dan penahanan 
terhadap misionaris berpaspor Inggris 
di Teheran juga menjadi motivasi 
sendiri bagi Inggris untuk memutuskan 
hubungan diplomatiknya dengan Iran 
(Behravesh, 2012). Hubungan abnormal 
Inggris-Iran selanjutnya terjadi pada 
tahun 1989 menyusul adanya fatwa mati 
dari Imam Khomeini terhadap penulis 
novel The Satanic Verses berkebangsaan 
Inggris, Salman Rushdie (Behravesh, 
2012). Fatwa mati terhadap Salman 
Rushdie direspon oleh Inggris dengan 
memulangkan personel kedutaan dari 
Iran. Sebelumnya, Inggris telah 
meminta Iran untuk mengubah 
pendiriannya terhadap fatwa tersebut 

namun ditolak mentah mentah oleh 
Iran.  

Hubungan Inggris-Iran pasca Revolusi 
Islam sebenarnya tidak selalu dalam 
tekanan seperti yang dijelaskan 
sebelumnya. Bagaimanapun juga, 
hubungan kedua negara pernah 
memperlihatkan suasana hangat, 
terutama pada masa Perdana Menteri 
Tony Blair dan Presiden Mohammad 
Khatami. Selama masa kepemimpinan 
mereka, London-Teheran menjalin 
hubungan yang konstruktif dan 
kerjasama yang menguntungkan. Secara 
bertahap hubungan diplomatik kedua 
negara semakin harmonis. Sejumlah 
upaya positif terjalin antara Inggris-Iran 
selama pemerintahan dua pemimpin 
tersebut, contohnya permintaan 
Khatami agar Inggris memahami bahwa 
fatwa mati terhadap Salman Rushdie 
merupakan keputusan yang 
dilatarbelakangi oleh pandangan agama, 
bukan mutlak sebuah kebijakan atau 
pandangan politik Iran. Sejumlah 
kerjasama juga terjalin, misalnya pada 
tahun 2000 Menteri Luar Negeri Iran, 
Kamal Kharrazi mengunjungi Inggris 
dan diikuti dengan kunjungan balasan 
dari rombongan Parlemen Inggris ke 
Teheran setahun kemudian. Hasil dari 
kunjungan tersebut diantaranya, 
kerjasama ekonomi, energi dan 
investasi. Selain itu, Inggris juga 
berperan dalam membasmi peredaran 
narkotika dari Afghanistan dan 
membantu Iran menangani pengungsi 
dari Afghanistan, begitu juga kerjasama 
dalam bidang pendidikan dan riset antar 
universitas kedua negara yang terjalin 
dengan sangat baik (Assl, t.t.). 

Namun, hubungan harmonis tersebut 
tidak bertahan lama. Terungkapnya 
aktivitas pengayaan nuklir Iran pada 
tahun 2002 menimbulkan kecurigaan 
Inggris terhadap Iran. Terlebih, dengan 
terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad 
menjadi presiden pada tahun 2005 
menambah kecurigaan Inggris terhadap 
Iran dan menyebabkan hubungan kedua 
negara mulai memburuk meski belum 
sampai pada tahap pemutusan 
hubungan diplomatik. Retorika 



Abdullah 

456      

provokatif dan kebijakan Ahmadinejad 
untuk melanjutkan program nuklir Iran 
melahirkan tensi baru dalam hubungan 
antara dua negara.  

Isu nuklir Iran merupakan salah satu isu 
yang mendapat atensi dunia 
internasional, khususnya dari Inggris. 
Porsi perhatian dunia terhadap isu 
nuklir Iran semakin besar ketika 
Ahmadinejad menduduki jabatan 
sebagai presiden Iran sejak 3 Agustus 
2005.  Di bawah kendalinya, Iran 
berkomitmen untuk menggunakan 
nuklir sebagai salah satu alternatif 
energi Iran yang mana hal tersebut 
mendapat penentangan dari Inggris. 
Kengototan Iran tentu memberikan efek 
kejut bagi dunia internasional. Melalui 
negosiasi dan diplomasi, Inggris 
bersama dengan Jerman dan Perancis 
meminta Iran untuk menghentikan 
program nuklirnya dihentikan. Namun, 
usaha negosiasi dan diplomasi tersebut 
berakhir dengan kegagalan. Iran, 
bagaimanapun tetap melanjutkan 
program nuklirnya (Bakhtiari dan 
Salimi, 2013).  

Kegagalan dalam diplomasi akhirnya 
memaksa Inggris menggalang aksi 
internasional, dalam hal ini Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) dan UE (Uni 
Eropa) untuk memberikan sanksi 
terhadap Iran. Tercatat sejumlah sanksi 
pernah diberikan kepada Iran, 
diantaranya Resolusi 1737 (23 Desember 
2006), Resolusi 1747 (24 Maret 2007), 
Resolusi 1803 (3 Maret 2008), dan 
Resolusi 1929 (9 Juni 2010) (House of 
Common, 2014). Propaganda Inggris 
terhadap isu nuklir Iran tidak berhenti 
hanya dengan keluarnya resolusi-
resolusi tersebut, namun Inggris juga 
melalui Menlu William Hague 
menyatakan bahwa Inggris akan 
melakukan apa saja agar Iran 
menghentikan program nuklirnya. 
Termasuk diantaranya menjatuhkan 
sanksi yang lebih berat. Inggris juga giat 
mengajak negara-negara Barat untuk 
mengikuti jejaknya dalam 
menghentikan program nuklir Iran. 
Hasilnya seperti yang terlihat pada 
November 2011, Inggris dan AS 

mengumumkan sanksi baru berupa 
pemblokiran terhadap bank-bank dan 
memboikot minyak Iran (Ridgway 
2015). Kebijakan boikot tersebut 
menyebabkan hubungan diplomatik 
Inggris dan Iran turun ke titik terendah 
menyusul serangan terhadap kedutaan 
Inggris di Teheran. Serangan terhadap 
Kedutaan merupakan puncak akumulasi 
kekecewaan warga Iran terhadap 
intervensi Inggris. Serangan di kedutaan 
menandai berakhirnya hubungan 
diplomatik antara Inggris dengan Iran. 
Dampak dari perseturan antara Inggris 
dengan Iran dalam kasus nuklir adalah 
semakin merosotnya hubungan 
diplomatik kedua negara. Terlebih 
Inggris dan Iran silang pendapat 
mengenai program tersebut. Iran yang 
bersikukuh bahwa program nuklirnya 
adalah untuk kepentingan damai harus 
berhadapan dengan Inggris yang 
menginginkan Iran menghentikan 
program nuklirnya. Dan bisa dikatakan, 
klimaks dari perseteruan tersebut 
adalah serangan oleh publik Iran pada 
fasilitas kedutaan Inggris di Tehran.  

Ketiadaan hubungan diplomatik Inggris-
Iran tentu memberikan konsekuensi 
tersendiri bagi kedua negara. Seperti 
terhambatnya pelaksanaan fungsi-fungsi 
diplomasi sebuah negara berupa 
negosiasi, observasi, dan perlindungan 
(Badri, 1993). Selain gangguan terhadap 
fungsi-fungsi di atas, pemutusan 
hubungan diplomatik juga berpengaruh 
terhadap kerjasama ekonomi dua negara 
yang hubungan diplomatiknya 
terganggu (Barston, 2006). Lebih lanjut 
Barston mengatakan bahwa 
perekonomian sebuah negara menjadi 
pertimbangan tersendiri untuk 
membekukan, mempertahankan, atau 
menormalisasi hubungan diplomatik 
dengan negara lain.  

Dalam tulisan ini, peneliti memilih diksi 
konsekuensi untuk menggambarkan 
bagaimana dampak abnormalitas 
hubungan diplomatik antara Inggris-
Iran terhadap kedua negara. Bagi Iran, 
Konsekuensi negatif dari pemutusan 
hubungan diplomatiknya dengan Inggris 
sudah dirasakan bahkan sebelum 
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hubungan diplomatik tersebut benar-
benar rusak pada tahun 2011. Tensi 
perselisihan yang meninggi 
menyebabkan Iran telah kehilangan 
sejumlah kerjasama potensial dengan 
Inggris. Misalnya, berhentinya 
kerjasama aliansi Inggris-Iran melawan 
Taliban dan kerjasama mencegah 
penyelundupan narkoba (Ridgway 
2015).   

Selain itu, penutupan hubungan 
diplomatik dengan Inggris 
menyebabkan Iran kehilangan akses 
untuk bernegosiasi secara langsung 
dengan Inggris terkait permasalahan 
nuklir negaranya. Konsekuensi 
selanjutnya yang dirasakan Iran adalah 
menurunnya aktivitas ekonomi Iran 
(www.crisisgroup.org). 
Sebagaimana yang diketahui 
bahwa perekonomian Iran 
menunjukkan penurunan 
drastis karena sejumlah 
sanksi internasional yang 
digalang Inggris. Selain itu, 
perekonomian Iran 
menghadapi tekanan karena 
bergantung kepada sektor 
energi. Sebagai negara 
dengan cadangan minyak 
bumi dan gas alam yang 
besar, Iran membutuhkan 
kucuran dana dan investasi 
hingga sebesar USD 300 
miliar untuk sektor 
pertambangan dalam satu 
dekadenya, namun kebutuhan tersebut 
tidak bisa direalisasikan karena dibatasi 
oleh sejumlah sanksi yang salah satu 
inisiatornya adalah Inggris 
(www.crisisgroup.org).   

Inggris juga menerima konsekuensi-
konsekuensi yang tidak kalah pelik 
dibandingkan dengan Iran oleh sebab 
pemutusan hubungan diplomatik 
tersebut. Pemutusan hubungan 
diplomatik dengan Iran menyebabkan 
Inggris tidak memiliki akses dan kontak 
secara langsung untuk memahami 
pandangan Iran dan membangun 
hubungan diplomatik yang konstruktif 
(House of Common, 2014). Pemutusan 
hubungan diplomatik dengan Iran juga 

menghilangkan peran Inggris sebagai 
penghubungan antara AS dengan Iran. 
Tidak hanya berkurangnya peran 
Inggris, pemutusan hubungan 
diplomatik juga secara politis 
melemahkan posisi dan pengaruh 
Inggris di Eropa (Behravesh, 2015).     

Pemutusan hubungan diplomatik 
Inggris terhadap Iran juga memberikan 
pengaruh bagi sektor energi Inggris. 
Menteri Perminyakan Iran, Rostam 
Qasemi mengumumkan bahwa Iran 
telah menghentikan ekspor minyaknya 
ke perusahaan-perusahaan minyak 
Inggris dan Perancis pada tahun 2012, 
sebagai lanjutan dari penghentian 
ekspor minyak Iran ke enam negara 
Eropa lainnya.  Penghentian ekspor 

minyak mentah tersebut 
merupakan serangan balik 
Iran terhadap Inggris karena 
berperan dalam lahirnya 
keputusan UE yang 
menjatuhkan embargo 
ekonomi kepada Iran (Iran 
Indonesia Radio).  Dalam 
bidang perdagangan, 
kerjasama kedua negara juga 
mengalami penurunan dari 
tahun ke tahun.  

Dengan melihat konsekuensi 
konsekuensi yang telah 
dijelaskan baik dari sisi Iran 
maupun Inggris, maka 
pernyataan Barston yang 

mengatakan bahwa pemutusan 
hubungan diplomatik merupakan 
sebuah tindakan yang serius, kini 
menemukan titik kebenarannya. 
Penutupan hubungan diplomatik kedua 
negara membawa dampak-dampak 
tertentu mulai dari hilangnya fungsi 
diplomasi dari perwakilan diplomatik 
hingga berdampak terhadap 
berakhirnya kerjasama masing masing 
negara. Dengan adanya konsekuensi-
konsekuensi tersebut, kedua negara, 
terutama Inggris berusaha untuk 
memperbaiki kembali hubungan 
diplomatiknya demi meminimalisir 
kerugian-kerugian yang dialami.  

Imbas Putusnya 
Hubungan 

Diplomatik Inggris-
Iran: Hal ini berakibat 
pada konsekuensi yang 

diterima keduanya, 
baik hilangnya akses 
kerjasama, ekonomi, 
dan energi oleh iran, 
juga terganggunya 
peran, posisi, dan 

energi inggris di eropa.



Abdullah 

458      

Oleh karena itu, normalisasi sebenarnya 
tidak dibangun dari tabula rasa atau 
terjadi begitu saja, namun berangkat 
dari adanya konsekuensi tertentu seperti 
kebutuhan-kebutuhan yang ketika 
sebelum pemutusan hubungan 
diplomatik masih bisa terpenuhi lalu 
menjadi tidak bisa atau sulit untuk 
terpenuhi disebabkan oleh ketiadaan 
hubungan diplomatik. Ketiadaan 
hubungan diplomatik Inggris-Iran tentu 
memberikan konsekuensi tersendiri bagi 
kedua negara. Sehingga dengan 
merasakan sendiri dampaknya, ada 
dorongan untuk mengakhiri kebekuan 
hubungan diplomatik antara dua negara 
tersebut.  Selain faktor kebutuhan, 
terdapat juga faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi pembuat kebijakan luar 
negeri Inggris memutuskan 
untuk menormalisasi 
hubungan diplomatiknya 
dengan Iran. Secara garis 
besar, faktror-faktor tersebut 
dijelaskan dalam 
pembahasan berikutnya.  

Faktor-faktor Dalam 
Normalisasi  Hubungan 
Diplomatik Inggris-Iran 

Kebijakan normalisasi yang 
dilakukan Inggris terhadap 
Iran tidak berasal dari ruang 
kosong, namun muncul 
karena ada motivasi tertentu 
sehingga pembuat kebijakan 
Inggris memutuskan untuk 
menormalisasi hubungannya dengan 
Iran. Setidaknya, ada tiga motivasi 
utama Inggris menormalisasi hubungan 
diplomatiknya dengan Iran, yaitu: 
Perubahan persepsi Inggris terhadap 
Iran, perkembangan situasi 
internasional, dan adanya kepentingan 
Inggris terhadap Iran.  

Perubahan persepsi Inggris terhadap 
Iran menemukan momentum yang tepat 
setelah terpilihnya Hasan Rouhani 
menjadi presiden menggantikan 
Mahmoud Ahmadinejad pada tanggal 15 
Juni 2013 (BBC News, 2015). Hal 
tersebut disebabkan oleh beberapa hal, 
pertama, Hasan Rouhani memilih 

pendekatan yang berbeda dengan 
presiden pendahulunya, Ahmadinejad, 
dalam memandang isu-isu regional dan 
internasional. Pada masa 
pemerintahannya, Hasan Rouhani 
meninggalkan sikap-sikap tertentu yang 
bisa menyebabkan daya tawar Iran 
melemah di panggung dunia 
internasional. Kedua, Hasan Rouhani 
menunjukkan sejumlah tindakan positif 
semenjak menjabat sebagai presiden 
Iran. Contohnya adalah membebaskan 
tahanan politik semasa pemerintahan 
Ahmadinejad, menjanjikan kebebasan 
Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih 
luas di Iran, serta memanggil Amerika 
Serikat dengan “Tersayang dan dekat di 
hati” sebagai pengganti dari julukan 
“Setan besar” (Jenkins 2013). Ketiga, 

Perubahan persepsi Inggris 
terhadap Iran juga tidak bisa 
dilepaskan dari kebijakan 
pemerintahan Hasan 
Rouhani. Tahun pertama 
kepemimpinannya, 
pemerintahan Rouhani 
disibukkan dengan kebijakan 
merubah citra Iran yang 
dikenal komunitas 
internasional sebagai negara 
yang kaku dan keras menjadi 
negara yang siap berdialog 
kapan saja dengan Barat 
(Shanahan 2015). Demi 
melancarkan kebijakannya, 
Rouhani mengisi sebagian 
besar kabinetnya dengan 

profil bergelar Ph.D alumni universitas-
universitas top di AS.      

Dalam pandangan Inggris, Hasan 
Rouhani merupakan presiden yang bisa 
membawa sisi positif dalam hubungan 
kedua negara. Rouhani memiliki gaya 
berbicara yang santun dan terukur 
ketika menyampaikan pandangannya 
mengenai sebuah isu. Sehingga Rouhani 
dijuluki sebagai Diplomatic Seikh atau 
Seikh of Hope. Dengan latar belakang 
sedemikian rupa, terpilihnya Rouhani 
diakui mengubah persepsi Inggris dalam 
memandang Iran. Terpilihnya Rouhani 
juga melahirkan optimisme tersendiri 
bagi dunia Barat. Washington dan 
London menyampaikan ucapan selamat 

Upaya normalisasi 
Inggris-Iran: 

Terdapat tiga faktor 
yang mempengaruhi 

normalisasi hubungan 
diplomatik Inggris-

Iran, yakni perubahan 
persepsi pemerintah 

Inggris terhadap Iran, 
perkembangan situasi 

internasional, dan 
kepentingan nasional 
Inggris terhadap Iran. 
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atas kemenangan Rouhani. Perdana 
Menteri Inggris, David Cameron 
menelpon Rouhani untuk mengucapkan 
selamat. Perubahan persepsi Inggris 
terhadap Iran juga bisa dilihat melalui 
pernyataan Menlu William Hague di 
Majelis Umum PBB pada 23 September 
2013 yang mengatakan bahwa presiden 
dan menteri-menteri Iran yang baru 
merepresentasikan Iran yang lebih 
positif dibandingkan dengan 
pemerintahan sebelumnya dan Inggris 
siap untuk membangun hubungan 
dengan Iran (Behravesh, 2013). 

Faktor selanjutnya adalah faktor situasi 
internasional saat kebijakan normalisasi 
sedang berlangsung. Faktor situasi 
internasional merupakan salah satu 
elemen pendorong terjadinya 
normalisasi hubungan dilomatik 
Inggris-Iran. Dalam kasus ini, situasi 
internasional yang sedang berkembang 
hangat adalah tercapainya kesepakatan 
nuklir antara negara P5+1 (Amerika 
Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China, 
dan Jerman) dengan Iran pada tanggal 
14 Juli 2015 (Maulana, 2015). 
Sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa hubungan 
diplomatik Inggris-Iran dewasa ini 
mulai mengalami apa yang dikatakan 
oleh William Hague sebagai ‘’level 
terendah’’ semenjak program nuklir Iran 
terungkap ke publik internasional pada 
tahun 2002 silam. Maka, ketika sumber 
perselisihan tersebut bisa diselesaikan, 
tidak ada alasan lagi bagi Inggris dan 
Iran untuk tidak membangun kembali 
hubungan diplomatik mereka.   

Kesepakatan nuklir Iran menandai 
berakhirnya perselisihan sekaligus 
merupakan awal era baru hubungan 
Iran dengan Inggris. Bagi Inggris, 
kesepakatan bersejarah ini adalah 
kesempatan untuk meningkatkan 
kerjasama dengan Iran dalam beragam 
bidang seperti perdagangan minyak, 
politik, maupun kerjsama ekonomi. 
Namun untuk mencapai itu, Inggris 
harus memiliki hubungan diplomatik 
terlebih dahulu dengan Iran. Oleh 
karena itu, sebulan setelah tercapainya 
kesepakatan nuklir Iran, Inggris 

mengumumkan akan membuka 
hubungan diplomatiknya dengan Iran 
secepatnya 
(www.conservativehome.com).  Dalam 
pernyataan yang dilansir oleh BBC, 
Hammond menyatakan bahwa 
kesepakatan program nuklir merupakan 
peristiwa bersejarah dan harus disikapi 
dengan langkah logis, yaitu pembukaan 
hubungan diplomatik secepatnya. 
Normalisasi, katanya, bertujuan untuk 
membangun keyakinan dan mutual 
trust antara Inggris dengan Iran.  

 Selain dua faktor yang telah disebutkan 
di atas, unsur kepentingan nasional 
tidak bisa dipisahkan sebagai salah satu 
faktor yang mendorong Inggris 
menormalisasi hubungan diplomatiknya 
dengan Iran. Memutus hubungan 
diplomatik dengan Iran bukan sebuah 
keputusan politik yang tepat. Secara 
geopolitik dan politis, Iran memiliki 
pengaruh signifikan karena terletak di 
jantung Timur Tengah dan Asia Barat. 
Iran merupakan kunci stabilitas 
kawasan regional maupun internasional. 
Iran juga memiliki potensi sumber daya 
alam yang besar baik dalam bentuk 
minyak bumi maupun gas alam 
(Desiderio dan Maronta, t.t.). Kelebihan 
Iran tentu tidak bisa disangkal oleh 
Inggris, sehingga membuka hubungan 
diplomatik dengan Iran merupakan 
sebuah kebijakan yang tidak boleh 
diabaikan begitu saja oleh Inggris. 
Secara umum, kepentingan nasional 
Inggris dirumuskan dalam beberapa 
poin berikut ini: (1) mempromosikan 
kemakmuran Inggris dengan 
meningkatkan perdagangan dan peluang 
investasi perusahaan-perusahaan 
Inggris, baik melalui kerjasama ekonomi 
maupun energi. (2) menjamin 
keamanan Inggris secara keseluruhan, 
(3) mempromosikan nilai-nilai yang 
dianut Inggris seperti HAM, demokrasi, 
budaya, bahasa, pendidikan (House of 
Common, 2014).   

Dengan jumlah populasi penduduk 
hampir mencapai 80 juta jiwa dan 
pertumbuhan tahunan sekitar USD 400 
miliar, Iran merupakan negara dengan 
potensi yang besar bagi ekspor dan 
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investasi Inggris. Potensi perkembangan 
ekonomi Iran bisa dilihat dari gebrakan 
pertama Iran setelah sanksi 
internasional diangkat pasca 
kesepakatan nuklir. Tidak lama setelah 
kesepakatan tercapai, Iran langsung 
membeli 118 pesawat sipil dari pabrikan 
Airbus di Eropa. Jumlah besar tersebut 
memberikan pengaruh positif bagi 
pemerintah Inggris untuk mengurangi 
tingkat pengangguran di negaranya, 
sebab bagian sayap pesawat Airbus 
merupakan komponen yang dirakit di 
Filton dan Broughton, Inggris 
(Hutchinson, 2016). Kepentingan lain 
Inggris terhadap Iran adalah jaminan 
pasokan minyak bumi dan gas alam. 
Memiliki hubungan ekonomi dan 
kerjasama energi dengan Iran 
memungkinkan Inggris untuk 
melakukan diversifikasi terhadap suplai 
kebutuhan minyak dan gas alam. Inggris 
melihat Iran sebagai negara yang sangat 
penting untuk merealisasikan kebijakan 
diversifikasi energinya (Gardner, t.t.).    

Kepentingan selanjutnya adalah 
keamanan Inggris dan aliansinya. Dalam 
pandangan tradisional Inggris, Iran 
merupakan ancaman bagi keamanannya 
dan keamanan aliansinya di Timur 
Tengah (House of Common, 2014). 
Salah satu penyebab munculnya 
persepsi ancaman tersebut adalah 
program nuklir Iran yang sangat 
mengkhawatirkan bagi pemerintah 
Inggris. Meski Iran menyatakan 
nuklirnya bertujuan damai, Inggris 
melihatnya tetap sebagai ancaman bagi 
kawasan Timur Tengah dan dunia 
internasional. Inggris khawatir bahwa 
rezim yang berkuasa di Iran akan 
memunculkan instabilitas di kawasan 
Timur Tengah dan mengancam 
kepentingan-kepentingan Inggris di 
kawasan tersebut, terutama kepentingan 
yang berkaitan dengan minyak dan gas 
serta eksistensi Israel. Untuk menjaga 
stabilitas kawasan, Inggris 
berkepentingan untuk memastikan 
bahwa Iran menghormati kesepakatan 
yang telah dicapai demi terciptanya 
perdamaian dan keamanan 
internasional. Adapun jalan untuk 
memastikan hal tersebut adalah dengan 

membuka hubunngan diplomatik 
dengan Iran demi menjalankan fungsi 
diplomatik ke Iran, yaitu fungsi 
observasi atau pengawasan. Menurut 
Inggris, tanpa pengawasan yang ketat 
dalam jangka waktu panjang, Iran 
mungkin melanggar kesepakatan yang 
telah dicapai bersama (Mason, 2015).  

Mengenai keamanan, normalisasi 
Inggris terhadap Iran memiliki kaitan 
yang erat dengan kemunculan gerakan 
ekstrim timur tengah, salah satunya 
adalah kemunculan ISIS di Irak dan 
Suriah. Fenomena tersebut mendorong 
Inggris harus membangun hubungan 
dengan Iran secepatnya. Relevansi 
kemunculan ISIS dengan normalisasi 
hubungan diplomatik ini terletak pada 
kesamaan Inggris dan Iran dalam 
memandang ISIS. Inggris bergabung 
dengan koalisi melawan ISIS, sementara 
Iran juga melawan ISIS. Secara 
otomatis, ISIS adalah musuh bagi rezim 
Syiah di kawasan Timur Tengah. Adanya 
persamaan persepsi antara Inggris dan 
Iran ini menyebabkan Inggris melihat 
Iran sebagai partner yang tepat untuk 
membasmi ISIS.  Solusi atas krisis yang 
ditimbulkan oleh ISIS tidak bisa 
diselesaikan tanpa melibatkan Iran. 
Bagaimanapun, Iran adalah sekutu Irak 
dan Suriah yang berpengaruh besar bagi 
pembuat kebijakan dua negara tersebut. 
Terbukti, selama ini usaha koalisi untuk 
melenyapkan ISIS selalu gagal karena 
tidak melibatkan pemerintah lokal Irak 
dan Suriah yang menolak resolusi barat 
termasuk Inggris (House of Common, 
2014).   

Kepentingan untuk 
mengimplementasikan Hak Asasi 
Manusia (HAM) di Iran juga merupakan 
salah satu fokus yang ingin diraih oleh 
Inggris melalui pembukaan hubungan 
diplomatik dengan Iran. Iran 
merupakan salah satu negara dengan 
riwayat pelanggaran HAM yang sangat 
buruk. Sejumlah catatan menunjukkan 
betapa buruknya pemerintahan Iran 
dalam menerapkan HAM di negaranya. 
Menurut data dari pemerintah Inggris, 
Iran telah melanggar HAM dalam 
beragam level dan tingkatan kehidupan 
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masyarakatnya termasuk diantaranya: 
membatasi kebebasan berbicara; 
penyiksaan terhadap etnis dan 
kelompok minoritas  (Baha’i, pemeluk 
Kristen, dan Sunni); penahanan jurnalis 
dan aktivis HAM (penahan jurnalis oleh 
otoritas Iran merupakan yang tertinggi 
di dunia ); membatasi akses informasi 
dan internet; membatasi hak hak 
wanita; dan kondisi penjara Iran yang 
sangat mengkhawatirkan (House of 
Common, 2014).   

 Dengan riwayat pelanggaran HAM yang 
sedemikian rupa, menjadikan Inggris 
perhatian terhadap pelaksanaan HAM di 
Iran.  Pada tanggal 9 November 2010, 
Inggris menyampaikan kritik kepada 
Iran terkait dengan eksekusi yang 
dilakukan Iran kepada kelompok Baha’I 
(GOV.UK, t.t.). Maraknya pelanggaran 
HAM yang terjadi di Iran akhirnya 
mendorong Inggris dan UE untuk 
memberikan sanksi terhadap individu-
individu yang terlibat pelanggaran HAM 
di Iran. Pada tanggal 14 Februari 2011, 
Inggris mengeluarkan pernyataan resmi 
mengecam tindakan aparat Iran yang 
membubarkan demonstrasi damai 
secara membabi buta. Inggris meminta 
Iran untuk memberi ruang yang luas 
bagi masyarakat Iran untuk 
menyampaikan aspirasi mereka.  Pada 
tanggal 24 Mei 2011, Inggris meminta 
Iran untuk membebaskan pimpinan 
oposisi Mirhossein Mousavi dan Mehdi 
Karroubi yang mereka tahan pada 11 
Maret 2011 (GOV.UK, t.t.). Inggris 
melalui William Hague menyampaikan 
bahwa Inggris berada di belakang rakyat 
Iran untuk mendapatkan hak-hak asasi 
mereka yang sudah lama dikekang oleh 
pemerintah represif Iran. Menurut 
Hague, sanksi terhadap Iran menjadi 
logis setelah sekian pelanggaran HAM 
dibiarkan terjadi oleh pemerintah Iran 
(GOV.UK, t.t.). 

Kesimpulan 

Normalisasi hubungan diplomatik yang 
diupayakan Inggris terhadap Iran 
merupakan suatu kebijakan yang 
dilakukan berdasarkan sejumlah 
pertimbangan dari decision makers 

Inggris. Normalisasi tersebut memiliki 
motivasi dan faktor-faktor yang 
menurut pandangan Inggris merupakan 
alasan tepat untuk kembali merajut 
hubungan diplomatik dengan Iran. 
Secara historis juga membuktikan 
bagaimana sebenarnya Inggris menaruh 
perhatian terhadap Iran. Terbukti, 
Inggris menempatkan Iran sebagai satu 
negara khusus dengan perlakuan yang 
khusus pula. Dalam hal motivasi, maka 
motivasi Iran menormalisasi hubungan 
diplomatiknya dengan Iran 
dilatarbelakangi oleh tiga faktor. 
Pertama, faktor perubahan persepsi 
pemerintah Inggris terhadap Iran 
dengan terpilihnya Hasan Rouhani 
sebagai presiden. Kedua, faktor 
perkembangan situasi internasional 
pada saat proses normalisasi 
berlangsung berupa tercapainya 
kesepakatan nuklir juga menjadi 
momentum penting bagi terciptanya 
babak baru hubungan diplomatik 
Inggris-Iran. Ketiga, faktor kepentingan 
nasional Inggris terhadap Iran dalam 
upaya normalisasi hubungan diplomatik 
ini. Kepentingan nasional Inggris 
terhadap Iran terbagi dalam tiga bagian, 
yaitu kepentingan ekonomi dan energi, 
kepentingan keamanan Inggris dan 
aliansinya, serta kepentingan untuk 
menyebarkan nilai-nilai moral yang 
dianut Inggris berupa implementasi 
HAM di Iran.  

Faktor pergantian rezim di Iran dari 
Mahmoud Ahmadinejad kepada Hasan 
Rouhani telah merekonstruksi sudut 
pandang Inggris dalam melihat Iran. 
Hal tersebut terjadi karena rezim yang 
baru memiliki pendekatan yang berbeda 
dengan pendahulunya dalam menangani 
kasus-kasus yang membeelit Iran seperti 
halnya isu nuklir Iran. Faktor penentu 
selanjutnya adalah perkembangan 
situasi internasional berupa tercapainya 
kesepakatan nuklir Iran. Korelasi antara 
kesepakatan nuklir dengan normalisasi 
bisa dilihat melalui pernyataan Menteri 
Luar Negeri Inggris, Philip Hammond 
yang menyatakan bahwa langkah logis 
yang harus dilakukan Inggris setelah 
kesepakatan nuklir tercapai adalah 
membicarakan kemungkinan untuk 
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membuka kedutaan masing masing 
negara. Faktor selanjutnya adalah 
adanya kepentingan nasional Inggris 
terhadap Iran berupa kepentingan 
ekonomi, kepentingan keamanan, dan 
kepentingan untuk 
mengimplementasikan HAM di Iran.  

Kepentingan ekonomi yang bisa 
dimaksimalkan Inggris terhadap Iran 
menjadi terbuka lebar pasca dicabutnya 
sanksi yang selama ini membelit 
perekonomian Iran. Terlebih menurut 
prediksi pakar ekonomi, pertumbuhan 
ekonomi Iran pasca pencabutan sanksi 
berada dalam level yang tinggi dan akan 
terus mengalami tren kenaikan dari 
tahun ke tahun sebesar 7-8 persen. 
Kepentingan selanjutnya terhadap Iran 
adalah keamanan Inggris beserta 
aliansinya. Inggris berkepentingan 
untuk memastikan keamanannya 
setidaknya dalam dua hal. Pertama, 
program nuklir Iran. Inggris 
menyimpan kekhawatiran bahwa suatu 
saat nanti rezim Iran akan kembali 
menyebabkan instabilitas di kawasan 
regional dan internasional. Instabilitas 
kawasan lebih lanjut akan 
mempengaruhi kepentingan Inggris 
yang lain seperti distribusi minyak dan 

gas serta keberadaan Israel di Timur 
Tengah. Kedua, kemunculan ISIS yang 
pengaruh buruknya ditakutkan Inggris 
menyebar ke seluruh dunia. Sehingga, 
untuk mencegah penyebaran ideologi 
ISIS, Inggris melihat Iran sebagai 
negara yang harus dilibatkan.  
Kepentingan ketiga, implementasi HAM 
di Iran. Buruknya rekam jejak 
pelaksanaan HAM di Iran memaksa 
Inggris harus turun tangan. Berkali-kali 
Inggris secara langsung maupun tidak 
langsung berkomentar dan mengkritik 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 
rezim Iran terhadap rakyatnya sendiri. 
Kepedulian Inggris terhadap HAM di 
Iran mendorong Inggris menormalisasi 
hubungan diplomatik dengan Iran. 
Terlebih Hasan Rouhani dalam 
kampanyenya telah menjanjikan 
penegakan HAM di bawah 
kepemimpinannya akan diperbaiki dan 
lebih transparan.   
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