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Abstract 

This study describes the Iranian government's efforts to face sanctions embargo imposed 
by the European Union on Iranian oil in 2012. International tension and pressure against Iran's 
nuclear program increased since the country mullah claims to have increased uranium 
enrichment technology. Embargo by the European Union is a form of resistance against nuclear 
Iran. Step embargo was done in an effort to pressure Iran over its nuclear program. embargo is 
an act of state, and some states limit, remove or prohibit the import or export of goods and 
services from or to a country or several countries. General embargo declared by a group of 
states against another state for the insulation and cause the state government in a difficult 
internal situation. The effects of actions taken embargo which the European Union described in 
this study. This study shows that the efforts made by the government to face sanctions iran oil 
embargo imposed by the European Union is to do a new contract, try applying a resistive 
economy, and threatening to close the Strait of Hormuz. 
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Pendahuluan  

Ketegangan internasional dan tekanan terhadap program nuklir Iran meningkat sejak 
negeri para Mullah ini mengklaim telah meningkatkan teknologi pengayaan uranium. Iran pun 
disebut siap membalas negara-negara yang menerapkan sanksi ke Uni Eropa, termasuk 
memboikot pengiriman minyak. Ketegangan antara Iran dan Uni Eropa bergolak, saat Uni Eropa 
menuduh Teheran berusaha membuat senjata nuklir melalui program pengayaan uraniumnya, 
tuduhan yang ditolak dengan tegas oleh Republik Islam tersebut. Amerika Serikat dan sekutu 
Eropanya telah memperluas sanksi terhadap Iran hingga membidik ekspor minyaknya, jalur 
kehidupan ekonomi negara Persia itu. Tindakan tersebut memicu ancaman dari Iran untuk 
menutup Selat Hormuz, salah satu jalur paling penting bagi pengiriman minyak di dunia. 

Uni Eropa semakin meningkatkan tekanan embargo minyak bagi Iran. Pemerintah 
negara-negara Eropa kini mengikuti langkah Uni Eropa dengan melarang perusahaannya 
mengadakan kontrak dengan Iran. Bukan hanya pelarangan bagi ekspor-impor minyak, Eropa 
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juga melarang kerja sama perdagangan petrokimia, kertas, emas, logam mulia, berlian, dan koin. 
Kontrak pelarangan perdagangan dengan Iran berlangsung sejak 1 Juli 2012. Masalahnya adalah 
negara-negara yang memutuskan perdagangan juga sedang mengalami krisis ekonomi. Italia 
menjadi negara di Eropa yang paling banyak mengimpor minyak Iran, disusul Yunani dan 
Spanyol. Arab Saudi diharapkan dapat menjadi pemasok utama, menggantikan posisi Iran. 
Namun Arab Saudi memiliki keterbatasan pasokan dan tentunya ini bukan hal mudah bagi 
Eropa.3 Sanksi-sanksi terbaru oleh Uni Eropa akan sepenuhnya diberlakukan pada 1 Juli. Sanksi 
terhadap minyak Iran penuh dengan risiko kenaikan harga bahan bakar minyak dan 
ketidakstabilan keuangan global. 

Sekitar 90 persen ekspor Iran ditujukan bagi negara-negara anggota Uni Eropa. 
Tingginya impor minyak negara-negara Uni Eropa menjadikan Iran sebagai pemasok terbesar di 
Eropa setelah Cina. Dalam satu hari ekspor minyak Iran dapat mencapai 2 .5 juta barel. 
Perdagangan minyak menghasilkan tiga perempat pemasukan bagi ekonomi Iran. Sanksi Eropa 
mengakibatkan 40 persen inflasi dan 50 persen pengangguran. Kini Iran sedang melakukan 
strategi untuk mengimbangi embargo yang dikenakan Uni Eropa. Iran kemungkinan akan 
mengekspor minyak ke Cina, India, dan sejumlah negara Asia. Cara itu akan sedikit 
meningkatkan perekonomian Iran, terlebih jika Iran melakukan potongan harga per barelnya. 

Selain itu, Keputusan para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) untuk mengembargo 
minyak Iran mulai 1 Juli 2012 menuai reaksi keras dari publik di negeri Para Mullah itu. Ribuan 
mahasiswa Iran menggelar demonstrasi besar-besaran di Teheran. Mahasiswa Iran menyerukan 
agar parlemen dan pemerintah Republik Islam Iran segera menghentikan ekspor minyak ke UE. 
Para mahasiswa Iran mengutuk resolusi UE terhadap  Iran dan mendesak anggota parlemen Iran 
untuk segera mengambil tindakan.4 

Embargo minyak dari UE kepada Iran, bertujuan untuk menghentikan pengayaan 
uranium untuk kepentingan hulu ledak nuklir oleh Iran. Sementara itu, Iran menyatakan, 
program nuklir mereka bertujuan damai, namun Badan Energi Atom Internasional, 
IAEA,menyebutkan,Iran melakukan uji coba yang relevan dengan pembuatan bahan peledak 
nuklir. Sejumlah media Iran mengumumkan,Rabu lalu Iran telah menghentikan ekspor minyak 
ke Belanda, Yunani, Prancis, Portugal, Spanyol dan Italia. Sikap itu dilakukan sebagai balasan 
dari embargo minyak UE. Sementara itu,embargo pembelian minyak Iran oleh UE,disepakati 
dilakukan bertahap,agar negara anggota dapat mencari sumber alternatif. UE saat ini membeli 
sekitar 20% ekspor minyak Iran, terutama Yunani, Spanyol dan Italia. Namun, Menteri 

                                                             
3“Embargo Ekonomi Tak Mempan Hancurkan Iran”. 24 Januari 
2012http://www.tempo.co/read/news/2012/01/24/115379321/Embargo-Ekonomi-Tak-Mempan-Hancurkan-Iran 
diakses 24 Maret 2012. 
4“Mahasiswa Iran Desak Pemerintah Hentikan Ekspor Minyak ke Uni Eropa 17 februari 2012” 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/02/07/lz0hsm-mahasiswa-iran-desak-pemerintah-
hentikan-ekspor-minyak-ke-uni-eropa diakses 24 Maret 2012. 
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Perminyakan Iran, Rostam Qasemi mengatakan, pengurangan ekspor ke Eropa tidak akan 
mempengaruhi bisnis minyak Iran.5 

Iran akan mengambil tindakan pencegahan terhadap musuh-musuhnya jika kepentingan 
nasionalnya yang terancam. Hal ini ditegaskan Mohammad Hejazi wakil kepala angkatan 
bersenjata Republik Islam Iran seperti dikutip oleh kantor berita setengah resmi pemerintah, 
Fars, "Strategi kami sekarang adalah bahwa jika kami merasa musuh (Amerika Serikat,dan Uni 
Eropa) mulai membahayakan kepentingan nasional Iran,dan ingin memutuskan untuk melakukan 
itu,kami akan bertindak tanpa menunggu tindakan mereka. Iran menghadapi tekanan 
internasional yang meningkat dan isolasi atas aktivitas nuklirnya. Uni Eropa berniat memblokir 
ekspor minyak yang merupakan sumber ekonomi vital negeri ini. Menghadapi ancaman ini, 
Teheran menggertak akan membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting 
untuk pasokan energi global.6 
 
 
Pembahasan 

 Konflik yang terjadi antara Uni Eropa dan Iran merupakan babak baru bagi negeri 
para mullah itu menghadapi perlawanan negara-negara barat. Hal itu merupkan bentuk tindakan 
yang menjatuhkan negara Iran dalam segi finansial agar negara Iran dapat dilumpuhkan dari 
sektor ekonominya, dengan tindakan embargo inilah negara-negara barat dapat melawan Iran 
yang merupakan negara yang sulit ditaklukan oleh negara-negara barat. Uni Eropa akhirnya 
sepakat untuk melakukan embargo atas ekspor minyak Iran, selain sanksi finansial dan 
perdagangan. Sanksi-sanksi tersebut diberikan sebagai 'hukuman' negara-negara Barat atas 
pengembangan nuklir Iran.7 

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan tekanan kepada 
Iran agar bersedia berunding tetapi juga untuk memangkas pendanaan kegiatan nuklirnya. Uni 
Eropa menuduh Iran tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengembangkan 
program senjata nuklir. Iran membantah keras tudingan itu. Amerika Serikat memberlakukan 
langkah embargo minyak Iran bulan lalu tetapi embargo yang ditetapkan Uni Eropa lebih 
signifikan karena negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut mengimpor sekitar 
21% minyak Iran. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton pada Oktober lalu 
melayangkan surat ke Saeed Jalili, juru runding nuklir Iran. Surat berisi penegasan bahwa tujuan 
Uni Eropa adalah mencari solusi lewat negosiasi mengenai program nuklir Iran namun Ashton 

                                                             
5 “Iran Hentikan Aliran Minyak ke Uni Eropa” http://nasional.kontan.co.id/news/iran-hentikan-aliran-minyak-ke-
uni-eropa. diakses 24 Maret 2012 
6Anonim : “Iran: Jika Terancam, Kami Ambil Tindakan”. 21 Fberuari 
2012.http://www.tempo.co/read/news/2012/02/21/115385532/Iran-Jika-Terancam-Kami-Ambil-Tindakan. diakses 
24 Maret 2012 
7 “Uni Eropa Sepakat Embargo Minyak Iran “ 23 januari 2012 
http://finance.detik.com/read/2012/01/23/200118/1822707/1034/uni-eropa-sepakat-embargo-minyak-iran diakses 2 
Juli 2012. 
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mengaku belum menerima jawaban atas solusi dari nuklir Iran.8 Iran membantah bahwa mereka 
berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir. Iran menyatakan, pembicaraan adalah satu-
satunya cara untuk menyelesaikan sengketa konflik antara Uni Eropa dan Iran, bukan dengan 
pengenaan sanksi. 

Tim pemeriksa Badan Tenaga Atom Internasional akan melakukan tiga hari kunjungan 
untuk melihat dari dalam program nuklir Iran yang menjadi kontroversi. Tim pemeriksa Badan 
Tenaga Atom Internasional, selama tiga hari akan berada di Iran. Mereka akan memeriksa 
kegunaan program senjata nuklir milik pemerintah Teheran. Direktur Jenderal IAEA, Yukiya 
Amano mengatakan Iran perlu terlibat dan menjawab pertanyaan seputar program nuklir yang 
mereka kembangkan.9 Akhir tahun 2011 IAEA menyebut bahwa Iran sedang mengembangkan 
senjata nuklir. Laporan itu mendapat reaksi keras dari barat. Uni Eropa telah memberlakukan 
embargo minyak menyusul Amerika yang telah jauh hari menjatuhkan sanksi. Sejauh ini, Iran 
membantah tuduhan dan mengklaim bahwa fasilitas nuklir mereka dipakai untuk keperluan 
damai. Iran balik mengancam akan memblokade Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama 
perdagangan minyak dunia, jika barat menjatuhkan sanksi. 

Embargo minyak Iran bukan hanya dilakukan oleh Uni Eropa saja, tetapi negara-negara 
sekutu barat seperti AS dan Israel. Embargo-embargo atas ekspor minyak Iran sekarang telah 
menghadapkan negara ini kepada sebuah problem besar. Akan tetapi, masih terlalu cepat kalau 
ingin mengklaim hasil nyata dari embargo ini. Hasil dari embargo ini dapat dilihat dari 
bagaimana Tehran memberlakukan taktik-taktiknya untuk menyelamatkan dari dari embargo ini. 
Amerika dan Uni Eropa, hanya berupaya untuk menjatuhkan Iran dengan embargo minyak agar 
Iran tidak dapat melawan lagi terhadap negara-negara barat. 

Uni Eropa menyetujui embargo terhadap ekspor minyak Iran sebagai salah satu cara 
untuk menghentikan program nuklir Iran. Sebanyak 27 menlu Uni Eropa bertemu di Brussels 
pada Senin, membahas mengenai pelarangan impor minyak mentah Iran. Larangan itu mulai 
diberlakukan 1 Juli. Konflik ini terjadi karena Uni Eropa menganggap Iran membuat senjata 
nuklir yang dapat mengganggu keamanan internasional. Sanksi Eropa terhadap ekspor minyak 
Iran akan mempengaruhi perekonomian dunia dan merugikan negara-negara Eropa. Keputusan 
tergesa oleh Uni Eropa untuk menggunakan minyak sebagai alat politik akan memiliki efek 
negatif pada perekonomian dunia dan terutama pada pemulihan ekonomi Eropa yang berjuang 
untuk mengatasi krisis keuangan global. Sebuah pernyataan yang diberikan oleh kementrian 
minyak Iran tersebut, hanya 18 persen dari minyak yang diproduksi Iran diekspor ke negara-
negara Eropa, dan Republik Islam dengan mudah dapat mengganti pasar baru dari pasar Eropa.10 

Setelah perundingan bertahun-tahun dan sejumlah resolusi PBB, dengan embargo itu Uni 
Eropa hendak menghambat pendanaan program nuklir Iran. Minyak mentah dan produk-produk 

                                                             
8http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/01/120123_euiranoil.shtml. diakses 2 Januari 2012 . 
9 “ Tehran Harus Jelaskan Proyek Nuklirnya” http://www.dw.de/teheran-harus-jelaskan-proyek-nuklirnya/a-
15702210. diakses 5 juli 2012 
10 “Embargo Eropa Atas Minyak Iran “ 1 Juli 2012 http://www.antaranews..com/2012/01/embargo-eropa-atas-
minyak-iran.html. diakses 2 Januari 2012 
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minyak dari Iran tidak boleh lagi dipasok ke negara UE, dibeli, ditranspor, didanai, maupun 
diasuransikan. Namun kontrak yang sudah berjalan dapat diselesaikan sampai 1 Juli mendatang. 
Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle mengutarakan alasan Uni Eropa embargo 
minyak Iran karena persenjataan nuklir Iran tidak dapat diterima. Iran hingga kini tetap menolak 
bekerjasama dengan masyarakat internasionaldan karena itu sanksi UE adalah benar agar sumber 
keuangan Iran dapat dihambat.11 Selain itu, sanksi juga mencakup pembatasan secara meluas 
perdagangan dan investasi bagi industri petro kimia Iran. Para menlu UE juga memutuskan 
larangan penjualan emas, intan dan logam mulia lainnya. Aset bank-bank Iran di UE juga akan 
dibekukan. Sebelumnya UE menerapkan sanksi terhadap 433 perusahaan Iran dan 113 warga 
Iran. Sanksi kali ini adalah yang terberat karena merupakan reaksi terhadap penolakan Iran 
menaati resolusi DK PBB dan penolakan untuk melakukan perundingan serius mengenai 
program nuklir Iran. Uni Eropa memutuskan menghentikan impor minyak dari Iran. Selain 
embargo minyak, Eropa juga menjatuhkan sanksi keras lainnya bagi Teheran yang dituduh 
sedang mengembangkan senjata nuklir. 

Di tengah gencarnya embargo AS dan Uni Eropa terhadap industri minyak Iran. Tehran 
memperluas kerjasamanya dengan negara lain. Iran baru-baru ini menandatangani kontrak baru 
dengan perusahaan energi Ukraina. Kontrak senilai sekitar $ 800 juta ditandatangani pada akhir 
januari antara perusahaan Teknik dan Pengembangan Minyak yang berafilisi dengan Perusahaan 
Minyak Nasional Iran (NIOC), dan konsorsium InterNaft Gas Prom Pars Co. Konsorsium yang 
terdiri dari perusahaan Iran dan Ukraina itu bergerak di bidang pengembangan ladang minyak di 
Kouhmond, Boushkan dan Kouhkaki. Ladang minyak Kouhmond terletak 80 km di sebelah 
timur pelabuhan Bushehr, Iran selatan. Di lokasi tersebut terdapat cadangan minyak mentah berat 
sekitar satu miliar barel. 

Ladang minyak Kouhkaki terletak di timur laut Kouhmond sekitar 15 km sebelah selatan 
kota Khormoj. Di ladang minyak tersebut terdapat cadangan minyak mentah ringan sebesar 780 
juta barel. Adapun di Boushkan yang terletak 100 km sebelah utara Bushehr, terdapat cadangan 
minyak mentah sekitar 340 juta barel. Sebelumnya, NIOC mencapai kesepakatan dengan 
Perusahaan Minyak dan Petrokimia Internasional (UNIPEC) untuk meningkatkan ekspor minyak 
ke Cina sebesar 500.000 barel perhari.12 Konsumen minyak utama Iran di Asia seperti Cina, 
India dan Korea Selatan, bersama dengan Turki menolak memberlakukan sanksi minyak UE 
terhadap Tehran. Tidak hanya itu, Kamboja juga menyatakan akan mengimpor dan menyuling 
minyak dari Iran.13 
 
 
 

                                                             
11 “ Embargo Uni Eropa Picu Kegusaran di Iran” http://www.dw.de/embargo-uni-eropa-picu-kegusaran-di-iran/a-
15686010. diakses 2 Januari 2013 
12 “Iran-Ukraina Jalin Kerja Sama Investasi Industri MInyak”  http://indonesian.irib.ir/ekonomi/-
/asset_publisher/ShX2/content/iran-ukraina-jalin-kerjasama-investasi-industri-minyak.diakses 22 april 2012. 
13 Ibid. . 
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Gambar 1 Ekspor Minyak Iran14 

 
Mencegah ekspor minyak Iran mungkin hanya satu-satunya jalan yang masih tersisa 

untuk menuntaskan masalah nuklir Iran dengan negara-negara Barat. Amerika dan negara-negara 
Uni Eropa telah memulai embargo-embargo baru atas Tehran, dan tujuan utama mereka adalah 
ekspor minyak Iran. Akan tetapi, embargo atas Iran tidak pernah mudah. Menilik kondisi pasar 
minyak dunia sekarang ini, embargo merupakan sebuah opsi yang paling sulit dibandingkan 
dengan kondisi-kondisi sebelum ini. Supaya seluruh tujuan berhasil digapai, seluruh strategi 
yang ada sekarang ini harus diperbaiki dengan seksama. 

Embargo-embargo ini memiliki dua tujuan: mengurangi income Iran dari ekspor minyak 
dan menjaga stabilitas harga di pasar-pasar minyak.Iran adalah produsen minyak terbesar ke-5 di 
dunia. Akan tetapi, dari satu sisi, Iran juga merupakan produsen minyak terbesar ke-2 di OPEC. 
Melihat kenyataan ini, menggapai kedua tujuan tersebut sungguh sangatlah sulit. 

Sejarah telah membuktikan bahwa usaha untuk menutup ekspor minyak Iran senantiasa 
menghadapi kekalahan fatal. Embargo terakhir terhadap minyak Iran adalah salah satu contoh riil 
yang dapat membuktikan realita ini. Lantaran aplikasi Rancangan Kewenangan Membela Negara 
telah menyebabkan harga minyak melambung tinggi, Iran mungkin bisa menambal kekurangan 
income yang biasa diperoleh dari minyak. Seandainya pun terpaksa, Iran dapat menjual minyak 
dalam jumlah yang lebih sedikit atau menjualnya dengan harga yang lebih murah hingga ia dapat 
menemukan para pembeli baru. 

                                                             
14 “Iran Oil Embargo: Nations Most Affected” http://mideastposts.com/middle-east-business/middle-east-
economics-analysis/iran-oil-embargo-nations-most-affected/ diakses 2 Februari 2013 
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Embargo merupakan usaha mengurangi ekspor minyak Iran secara ketat dan juga untuk 
jangka waktu yang panjang. Jika Uni Eropa tidak memperbaiki embargo-embargo yang sekarang 
telah ditentukan, maka Uni Eropa tidak bisa berharap bisa mampu mengurangi income yang 
diperoleh Iran dari ekspor minyak. 

Dalam hal ini ada dua masalah yang perlu dicermati dengan lebih seksama 
Pertama, kebutuhan kepada minyak di kalangan negara-negara yang menuntut aplikasi ambergo 
sedang mengalami penurunan. Kebutuhan di kalangan negara-negara anggota OECD (Lembaga 
Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) sedang mengalami pengurangan. Akan tetapi, 
penggunaan di negara-negara yang berada di luar lembaga ini semakin bertambah dengan sangat 
cepat.  

Menurut prediksi, hingga beberapa tahun kedepan, jumlah penggunaan minyak di negara-
negara selain anggota OECD untuk pertama kali akan melebihi penggunaan minyak di negara-
negara anggota OECD. Menurut laporan IAEA, kadar penggunaan minyak di dunia pada tahun 
2012 ini akan bertambah menjadi 800 ribu barel per hari. Setengah dari jumlah ini dimiliki oleh 
China. 

China dan India yang sekarang termasuk pembeli asli minyak Iran tidak pernah khawatir 
terhadap program nuklir Iran seperti Amerika dan Eropa. Prioritas terpenting bagi kedua negara 
ini adalah menjamin kebutuhan minyak guna memperluas ekonomi mereka. Jika Peking dan 
New Delhi ingin memutus hubungan minyak dengan Iran, maka mereka terpaksa harus 
terkatung-katung mencari sumber minyak baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekalipun 
tidak bisa diprediksi China dan India mau memilih negara mana sebagai sumber minyak mereka. 
Akan tetapi, tidak diragukan lagi, membeli minyak Iran dengan harga yang lebih murah masih 
menjadi sebuah opsi yang cocok untuk mereka. 

Kedua, minyak mentah masih diperjualbelikan di pasar dunia. Pasar ini di samping tidak 
stabil, kita bisa memastikan siapa pembeli dan siapa penjual. Hal ini menyebabkan Iran memiliki 
ruangn manuver yang lebih luas. Negara-negara Eropa yang senantiasa menggunakan minyak 
sebesar 450 ribu barel minyak Iran per hari pada tahun 2011, sekarang sedang mencari pengganti 
minyak Republik Islam Iran. Akan tetapi, Tehran pasti akan mencari para pembeli baru dan 
jalan-jalan baru untuk menjual minyaknya. Sekalipun mencari para pembeli baru memerlukan 
waktu yang lama. Akan tetapi, pasar minyak selalu memberikan banyak kesempatan kepada Iran 
sehingga ia masih bisa memelihara ekspor dan incomenya dari penjualan minyak. 

Dukungan Nonpemerintah terhadap Perdagangan Minyak Iran. Industri transfer minyak 
dan para saudagar dalam masalah pasti akan membantu Iran sehingga negara ini dapat 
melepaskan diri dari jaring embargo minyak. Sekalipun kapal tangker pengangkut minyak Iran 
tidak seberapa besar sehingga bisa mengcover seluruh kebutuhan ekspor minyaknya. Akan 
tetapi, pada bulan-bulan terakhir ini, kebanyakan kapal-kapal pengangkut minyak telah kosong. 
Mungkin saja kapal-kapal pengangkut minyak miliki negara-negara Barat enggan mengangkut 
minyak Iran. Akan tetapi, kompeni-kompeni China dan India sekarang ini termasuk para pemain 
besar dalam proyek pengangkutan minyak. Iran dengan menawarkan sebuah harga akan dapat 
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menarik kompeni-kompeni yang hanya bertujuan mencari keuntungan, bukan kepentingan 
politik. 

Memberlakukan embargo dalam skala internasional bagi sebuah negara yang bertekad 
bisa menghadapinya adalah sebuah tindakan yang sangat berbahaya bagi Amerika dan Uni 
Eropa, khususnya ketika Republik Islam Iran bisa memanfaatkan tenaga instansi-instansi 
nonpemerintah yang hanya mengejar keuntungan yang besar. Jika tujuan uni eropa adalah 
mengurangi income Iran dari penjualan minyak, dan juga uni eropa tidak ingin pasar minyak 
dunia menghadapi instabilitasi, maka orientasi yang sekarang Uni Eropa ambil ini harus segera 
direformasi dengan teliti. 

Pertama, berkenaan dengan penentuan masa embargo, Uni Eropa harus menentukan masa 
yang realistis. Guna mengurangi income Iran dari penjualan minyak, hanya beberapa bulan 
adalah sebuah masa yang sangat sedikit. Berdasarkan laporan perkiraan yang telah dikeluarkan 
oleh Pusat Informasi Energi Amerika, minyak mentah yang melebihi kebutuhan dunia berjumlah 
sebesar 2,5 juta barel per hari. Jumlah ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 
ekspor minyak Iran untuk setiap harinya pada tahun lalu. Jika Uni Eropa ingin memanfaatkan 
kelebihan produksi minyak ini sebagai ganti minyak Iran, maka Uni Eropa seharusnya 
memelihara pasar berada dalam kondisi yang tidak bercela. Dalam kondisi seperti ini, tanda 
paling kecil yang menunjukkan instabilitasi akan melambungkan harga minyak; seperti angin 
topan di Meksiko, kemogokan parapekerja di salah satu negara produsen asli minyak, atau 
peledakan pipa minyak. 

Uni Eropa harus mencanangkan sebuah masa yang lebih realistis supaya pasar-pasar 
minyak dapat membiasakan diri dengan pencanangan waktu ini. Minyak Iran Tidak Bisa 
Diembargo secara Total, seharusnya Uni Eropa harus memahamkan kepada Iran bahwa ketika 
embargo telah sampai ke puncak, maka Republik Islam tidak akan bisa menjual minyak melebihi 
kadar tertentu yang telah ditentukan. Batas ekspor minyak Iran setelah embargo diberlakukan 
harus ditentukan. Dengan cara ini, hasil yang Uni Eropa inginkan akan tercapai. Embargo 
minyak tidak bisa meliputi seluruh minyak Iran. Embargo semacam ini tidak bersifat realistis. 
Jika embargo seperti ini tidak bisa dijalankan, maka Uni Eropa akan kehilangan pamor di dunia. 
Guna memberlakukan embargo terhadap Iran, Amerika dan Uni Eropa harus membentuk sebuah 
persekutuan yang lebih besar dan lebih luas. Tanpa dukungan pasar-pasar yang baru muncul, 
khususnya para sekutu perdagangan Iran di Asia, embargo ini tidak akan membuahkan hasil. 

Lebih dari itu, Uni Eropa juga harus menjanjikan kepada negara-negara produsen minyak 
di OPEC bahwa embargo atas Iran ini dalam jangka panjang akan menguntungkan negara-negara 
ini. Sekalipun membentuk persekutuan ini sangat sulit dicapai. Akan tetapi, gerak menuju 
embargo-embargo yang lebih komprehensif mungkin dapat mengundang dukungan negara-
negara di Benua Asia dan Teluk Persia. 

Kehadiran kompeni-kompeni bebas di pasar perdagangan minyak Iran selalu menjadi 
problem yang tidak akan pernah terselesaikan. Jika embargo-embargo ini tidak memiliki 
kekuatan, maka banyak negara tidak akan memberikan dukungan penuh. Menentukan tujuan-
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tujuan yang realistis akan menambah kekuatan embargo dan juga akan mengurangi kehadiran 
kmpeni-kompeni bebas ini. 

Menurut koran Inggris Guardian, dengan menatap ke masa depan, Iran rela menerima 
embargo yang telah dijatuhkan. Dalam laporannya, embarg-embargo ini adalah sebuah deposito 
yang menelan banyak biaya dalam jangka pendek. Tetapi, hal ini akan mendatangkan 
keuntungan besar dalam jangka panjang. Laporan Guardian melanjutkan, Uni Eropa sangat 
berharap paling tidak langkah mundur yang akan diambil oleh para petinggi Iran berkenaan 
dengan program nuklir lantaran embargo-embargo ini akan menguntungkan mereka. Hanya saja, 
problem utama strategi ini adalah Barat tidak pernah memahami evaluasi yang sedang dilakukan 
oleh Iran dan menilainya sebagai sebuah tindakan yang irasional. Barat harus memahami 
bagaimana Iran mengevaluasi biaya, keunggulan, dan opsi-opsi yang ada di tangan mereka. 

Guardian melanjutkan, melihat kegagalan embargo sebelum ini, Uni Eropa malah 
menetapkan embargo baru. Tetapi, Iran pasti akan mengambil langkah yang lebih berani. Iran 
malah mengumumkan akan membalas setiap sikap ekonomi dan militer yang akan dilakukan 
oleh Barat. Dalam persepsi bangsa Iran, harga yang harus diberikan lantaran menyerah adalah 
lebih besar daripada harga yang harus dikeluarkan lantaran bertahan. 

Koran Inggris ini juga mengingatkan bahwa Iran tidak menyerah menghadap seluruh 
tekanan. Hal ini seharusnya memaksa para politisi Barat untuk bertanya dengan harga apakah 
Iran mengevaluasi embargo ini dan memaksa Barat untuk bertanding. Keadilan Islam, hegemoni 
Islam, dan memerangi hegemoni Barat adalah tiga cita-cita utama Iran dari sejak tahun 1979. 
Atas dasar ini, Iran dan Barat memiliki pemahaman yang berbeda dalam mendefinisikan 
embargo. Guardian melanjutkan, Iran meyakini bahwa tujuan dari semua embargo ini adalah 
untuk mencegah image di kawasan dan dunia bahwa Iran adalah sebuah model, sehingga para 
revolusioner itu tidak menirunya. Menurut keyakinan para petinggi Iran, termasuk pemimpin 
tertinggi negara ini, memasyarakatkan model Irani di kawasan Timur Tengah merupakan kunci 
keamanan untuk jangka panjang. Untuk itu, tekanan jangka pendek yang ditimbulkan oleh 
embargo masih bisa ditanggung. 

Guardian menulis, dengan memperhatikan hal ini, Tehran mengambil keputusan untuk 
sabar menunggu sederetan perubahan yang berantai, dan akhirnya akan menjadi pendukung 
terbaik Iran. Iran sedangkan menyaksikan sebuah krisis ekonomi yang secara terus menerus 
melonjak akan membuat Barat lumpuh. Lebih dari itu, Iran telah berhasil mendekatkan dirinya 
kepada kelompok negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir, dan siap bergabung dengan 
mereka. Tidak lama lagi akan tiba sebuah era yang seluruh kondisi akan berubah sejalan dengan 
cita-cita Tehran. Untuk itu, Iran tidak melihat embargo ini sebagai sebuah fenomena yang 
menelan biaya, tetapi bahkan sebuah keistimewaan dan keunggulan. 

Seandainya pun ekspor minyak Iran berkurang setengah dan hanya bisa menjual minyak 
dengan harga 50 dolar untuk setiap barelnya, maka pendapatan negara ini masih lebih besar dari 
sebuah dasawarsa. Iran masih memiliki sumber ekonomi pengganti dan cadangan. Sekalipun Iran 
tidak mampu meraih 70 persen dari pendapatan minyak, negara ini masih bisa memanfaatkan 30 
milyar dolar cadangan valuta asing. 
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Keuntungan lain yang di dapatkan Iran setelah di embargo minyaknya oleh Uni Eropa 
adalah di sector swasembada. Keuntungan Iran dalam swasembada/mandiri memenuhi 
kebutuhan mereka adalah: 
Pertama, Harga barang mereka jadi 3-4x lipat lebih murah ketimbang harus beli dari AS dan 
sekutunya. Kedua, Uang mereka tidak lari ke luar negeri. Tapi tetap ada di Iran. Ketiga, 
Membuka lapangan kerja bagi puluhan juta rakyatnya. Keempat Mereka bukan cuma 
kuli/perkerja. Tapi juga direktur dan pemilik perusahaan dari bisnis mereka. Kelima, Proses 
pemenuhan kebutuhan pun lebih cepat ketimbang menunggu barang hingga berbulan-bulan dari 
luar negeri. Dan yang terakhir, Iran tidak dibohongi oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa 
Contohnya dengan mengelola minyak sendiri, BUMN Iran, NIOC (National Iranian Oil 
Company) merupakan perusahaan minyak terbesar ke 2 di dunia setelah BUMN minyak Saudi 
ARAMCO. Meski luasnya yang 1,7 juta km2 lebih kecil daripada Indonesia yang 7 juta km2 
(berikut perairan), namun produksi minyak Iran 4,2 juta bph. Jauh lebih besar daripada produksi 
minyak Indonesia yang tidak sampai 1 juta bph.15 

Embargo yang diberlakukan terhadap Iran oleh Uni Eropa tidak menghalangi negara itu 
mengembangkan teknologi luar angkasanya. Pengembangan itu siap menjadikan Iran menjadi 
negara Islam yang memberangkatkan astronot mereka ke Bulan tahun 2025. Tak hanya itu, Iran 
juga menjadi yang pertama di antara negara tetangga mereka yang memiliki lokasi peluncuran 
pesawat luar angkasa. Meski terbilang pesat dalam mengembangkan teknologi luar angkasa, Iran 
tetap mendapatkan reaksi sinis dari dunia Barat perihal kemajuan yang diperoleh.Masyarakat 
Barat menilai Iran tidak semata berencana memberangkatkan astronot mereka ke bulan. Lebih 
dari itu, Iran memiliki muatan tertentu untuk memanfaatkan teknologi luar angkasa sebagai 
medium pengembangan misil balistik. Mereka secara jelas menggunakan teknologi tersebut 
untuk dua kepentingan. Selain kepentingan ilmiah, kepentingan militer juga tersirat didalamnya. 
 Perkembangan pesat teknologi luar angkasa Iran dimulai ketika negara itu membuat 
satelit, Februari 2009. Satelit itu direncanakan meluncur tahun 2011 mendatang. Iran, menurut 
peneliti asal Secure World Fondation, Tiffany Chow juga dilaporkan membantu negara Islam 
lain untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Melihat dari kondisi terkini Iran, seharusnya 
tampak sulit bagi mereka untuk mengembangkan teknologi luar angkasanya tetapi merka dapat 
mengembangkan teknologi itu walaupun embargo diberlakukan kepada Iran.  
 
Simpulan 

Upaya yang dilakukan Iran dalam menghadapi sanksi embargo minyaknya yang 
diberlakukan oleh Uni Eropa adalah : 

1. Iran menjalin kerjasama perminyakan dengan negara-negara di kawasan Asia dan 
Negara-negara BRICS yang merupakan kelompok negara yang ekonominya 
berkembang pesat, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. 

2. Iran  Mengancam Akan Menutup Selat Hormuz. 

                                                             
15 “Embargo Membawa Mandiri Swasembada Iran” http://syiahali.wordpress.com/2011/09/13/iran-embargo-
membawa-mandiriswasembada/ diakses 21 Februari 2013. 



11 
 

3. Iran mencoba menapkan Ekonomi Resistif. 
  Selama ini Iran dituding mengembangkan nuklir untuk memproduksi senjata pemusnah 
massal. AS dan Uni Eropa secara mandiri telah mulai mengisolasi kebijakan hubungan 
ekonominya dengan Iran. Tahun 2011, mereka telah menunjuk sejumlah bank Iran dan 
perusahaan yang diduga membantu kegiatan proliferasi senjata pemusnah massal dan pendanaan 
aktivitas terorisme. Selain itu, mereka melarang seluruh warganya berhubungan bisnis dengan Iran. 
Tujuannya untuk melumpuhkan entitas pelaku bisnis Iran dari aktivitas perbankan dunia. Para 
pengusaha Iran pun memutar haluan ke negara-negara tetangga seperti Uni Emirat Arab (UEA) 
dan Teluk Persia. Tak heran, jika hubungan bisnis keduanya dengan Iran kini kian erat. 
Fenomena ini menguntungkan bagi kedua negara. Berdasarkan data resmi Dewan Bisnis Iran, 
sektor impor dari UEA pada 2006 meningkat 20 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pula pada 
tahun lalu, peningkatan berlanjut sebesar 25 persen. Secara keseluruhan, Iran diperkirakan akan 
tingkat pertumbuhan PDB yang sehat pada tahun-tahun mendatang. Reformasi struktural 
dilakukan untuk liberalisasi. perdagangan dan rasionalisasi nilai tukar mata uang asing akan 
memungkinkan sektor swasta untuk memainkan peran yang semakin penting di masa mendatang. 
Berdasarkan pembahasan di atas, poin-poin kunci dalam kesimpulan penelitian berikut bisa 
disorot: 
a. Meskipun beberapa dari kinerja pertumbuhan yang tinggi disebabkan harga minyak lebih 
tinggi dari yang diharapkan, harus dicatat bahwa kinerja ekonomi makro Iran juga mendapat dukungan 
kuat dari pertumbuhan output yang tinggi di sektor non-minyak selama tahun terakhir. Negara ini 
diharapkan akan relatif terisolasi dari krisis keuangan global yang meningkatkan daya tarik 
investasi asing. 
b. Penurunan laba minyak diharapkan dapat menyeret ekspansi kebijakan fiskal dan 
moneter yang berkelanjutan, sehingga membantu untuk mengembalikan beberapa keseimbangan 
ekonomi makro. Relaksasi dan liberalisasi perdagangan diperkirakan akan terus berlanjut yang 
dapat menyebabkan peningkatan arus masuk modal dan investasi asing langsung. 
c. Iran Menjadi Mandiri, Harga barang mereka jadi 3-4x lipat lebih murah ketimbang harus 
beli dari AS dan sekutunya. Uang mereka tidak lari ke luar negeri. Tapi tetap ada di Iran. 
Membuka lapangan kerja bagi puluhan juta rakyatnya. Mereka bukan cuma kuli/perkerja. Tapi 
juga direktur dan pemilik perusahaan dari bisnis mereka. Proses pemenuhan kebutuhan pun lebih 
cepat ketimbang menunggu barang hingga berbulan-bulan dari luar negeri. Dan yang terakhir, 
Iran tidak dibohongi oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa Contohnya dengan mengelola 
minyak sendiri, BUMN Iran, NIOC (National Iranian Oil Company) merupakan perusahaan 
minyak terbesar ke 2 di dunia setelah BUMN minyak Saudi ARAMCO. 
d. Upaya negara-negara Barat menghukum Iran lewat sanksi dan embargo tidak 
membuahkan hasil. Buktinya, Iran justru semakin kaya lewat produksi minyaknya yang untung 
beberapa kali lipat. Iran juga bekerjasama dengan Negara-negara BRICS untuk menjadi pemasok 
pengganti Uni Eropa dan kerjasama ini sendiri di setujui oleh Negara-negara BRICS pada 
pertemuan KTT BRICS di New Delhi. 
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e.      Sanksi dan embargo minyak Uni Eropa (UE) kepada Republik Islam Iran terkait 
pengayaan uranium, dinilai kurang efektif. Pasalnya, imbasnya tidak terlalu berdampak pada 
negara para Mullah tersebut. Sebuah surat kabar Pakistan menyebut sanksi dan embargo AS 
dan UE terhadap penjualan minyak Iran tak berpengaruh lantaran kuota minyak di negara 
Syiah ini justru malah tak tergantikan di pasar global. Iran tidak punya masalah dalam 
penjualan minyak. Ekspor minyak mentah terus meningkat. Hal ini tentunya akan 
menghasilkan pundi-pundi uang bagi negara itu. Iran telah menerapkan beberapa strategi 
terkait ekspor minyak mentahnya. Iran punya berbagai cara menjamin tanker minyak 
mentahnya sampai ke negara-negara Asia. 
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