
 
 

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS  Page 104 
 

JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.12,NO.1 (JANUARI-JUNI 2013) 
ISSN 0853-
2265 

PEMILU IRAN:  
KEMENANGAN KELOMPOK MODERAT ATAS KELOMPOK  KONSERVATIF  

Oleh Anton Minardi 
 

 

Abstrak 
DalamPemilu 2013 masyarakat Iran memutuskan untuk memilih Dr. Hasan Rowhani 
yang didukung oleh kelompok moderat untuk menggantikan Presiden Mahmoud 
Ahmadinejad  dari kubu konservatif, Kemenangan Hasan Rowhani menunjukkan 
mayoritas rakyat Iran sudah mulai jenuh dengan kekuasaan konservatif. 
Kata Kunci: Pemilu Iran, kelompok konservatif 
 

Pendahuluan 
Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Iran, 

Presiden Iran adalah orang kedua tertinggi dalam 

kerajaan Iran. Presiden Iran dilantik melalui pilihan raya 

umum dan akan menjalankan tugas selama empat tahun. 

Semua rakyat Iran yang berumur 18 tahun dan keatas 

berhak mengundi untuk presiden. Setiap calon presiden 

pula haruslah mendapat kelulusan daripada Majlis Wali 

Iran sebelum menjalankan tugas. Tanggung jawab presiden pula ialah memastikan 

perlembagaan Iran dilaksanakan dan juga melaksanakan kuasa eksekutif kecuali 

bidang kuasa yang berhubung terus dengan Pemimpin Agung.  

Presiden juga mempunyai kuasa melantik dan mengawasi ahli-ahli kabinet, 

membuat keputusan bagi pihak kerajaan, dan juga meluluskan beberapa kebijakan 

kerajaan sebelum dibawa ke badan perundangan. Sehingga ke hari ini, terdapat 10 

timbalan presiden berkhidmat dibawah presiden dan juga terdapat 21 menteri 

bertugas dibawah pimpinan presiden dan perlantikan mereka haruslah mendapat 

kelulusan badan perundangan. Tidak seperti republik-republik lain, Presiden Iran 

tidak mempunyai kuasa dalam pasukan bersenjata walaupun beliau berkuasa 

melantik Menteri Pertahanan dan Perisikan dan perlantikan ini haruslah mendapat 

kelulusan Pemimpin Agung. 

Ideologi negara berdasarkan kepada Agama Islam Madzhab Shiah Imam 12 

(Ja’fari). Untuk melaksanakan prinsip ini maka diciptakan sistem Velayat-e Faqih 

(Supremasi kaum ulama) di mana seorang pemimpin agama memiliki hak untuk 
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memberikan fatwa keagamaan dan sekaligus memegang kekuasaan tertinggi dalam 

masalah ketatanegaraan. 

Marja-e Taqlid (ulama senior) memiliki wewenang untuk memberikan fatwa 

hukum kepada masa penganut ajarannya yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah 

Marja-e Taqlid di Iran sebanyak 8 orang. Tetapi Imam Khomeini yang merupakan 

Pemimpin Revolusi Islam Iran 1979 kemudian dikukuhkan dalam Konstitusi sebagai 

Ayatollah Uzma yang berkedudukan sebagai Rahbar yang berkuasa di bidang politik 

sekaligus bidang keagamaan (sebagai Marja-e Taqlid). 

Agama resmi Negara adalah Islam beraliran Ja’fari (Shiah Imam ke 12). 

Aliran Islam lainnya yang bermadzhab Syafi’I, Hambali, Hanafi dan Maliki serta 

Shiah Zaidiyah diakui dan pelaksanaan syariat-syariatnya dilindungi oleh UU. 

Hukum tertinggi adalah Konstitusi Republik Islam Iran yang disahkan pertama kali 

oleh Majelis Ahli tanggal 15 November 1979 dan diamandemen pada Juli 1989. 

Kepala pemerintahan dijabat seorang Presiden yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dapat dipilih kembali maksimal satu 

kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-

masing serta 21 menteri anggota kabinet. Sistem pemerintahan Iran menganut 

sistem presidensiil dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh 

Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggungjawab 

kepada Presiden dan Majelis. 

Presiden harus bertanggungjawab kepada rakyat, Leader dan Parlemen 

(Majelis). Jika Presiden berhalangan selama dua bulan lebih, maka Wakil Presiden I 

akan menjalankan fungsi pemerintahan atas persetujuan Leader. Secara 

administratif, Iran terbagi menjadi 28 Propinsi dan 114 tingkat kabupaten. Setiap 

Propinsi dipimpin seorang Gubernur Jenderal sedangkan kabupaten/kotamadya 

dipimpin Gubernur. Sejak terbentuknya Islamic Council tingkat Daerah (DPRD) hasil 

Pemilu Februari 1999 pengangkatan para Gubernur Jenderal dan Gubernur 

didilakukan oleh DPRD. 

Parlemen Iran (Majelis-e Syura-e Islami) merupakan lembaga legislatif yang 

beranggotakan 290 orang. Anggota Majelis dipilih melalui Pemilu setiap 4 tahun 

sekali dengan sistem distrik. Setiap 10 tahun rasio anggota Majelis ditinjau kembali 

sesuai dengan jumlah penduduk. Parlemen saat ini merupakan hasil pemilu tahun 

2008. Ketua Parlemen saat ini adalah Ali Larijani. 
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Majelis secara tidak langsung dapat menjatuhkan Presiden dan menteri-

menteri Kabinet melalui mosi tidak percaya. Hearing terhadap menteri diajukan 

sekurangnya oleh 10 anggota dan menteri yang bersangkutan mengeluarkan mosi 

tidak percaya kepada Presiden, hasil sidang disampaikan kepada Leader untuk 

memecat Presiden. 

Kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dijabat oleh Ketua Justisi yang 

diangkat langsung oleh Leader untuk masa jabatan 5 tahun. Ia haruslah seorang 

Ulama Ahli Fiqih (Mujtahid). 

Ketua Lembaga Judikatif (Chief of Judiciary) saat ini adalah Ayatollah 

Hashemi Shahroudi. Fungsi utamanya adalah mengangkat dan memberhentikan 

ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta menyusun RUU. Ia 

juga mengusulkan calon Menteri Kehakiman kepada Presiden. Bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga Judikatif, sementara Kementerian 

Kehakiman mengatur koordinasi antara lembaga judikatif dan lembaga-lembaga 

Eksekutif dan Legislatif serta bertugas di bidang organisasi pemerintahan dan 

anggaran. 

Sistem peradilan Iran mempunyai dua bentuk yaitu peradilan umum dan 

khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah 

Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata dan Pengadilan 

Perdata Khusus. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi 

Islam, Pengadilan Khusus Ulama dan Pengadilan Pers. 

Sesuai dengan Konstitusi terdapat beberapa institusi lain yang berada di 

bawah Lembaga Judikatif seperti Peradilan Militer yang merupakan bagian dari 

Lembaga Peradilan yang menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota 

Angkatan Bersenjata, Polisi dan Pasdaran; Peradilan Tinggi Administrasi yang 

menangani kasus-kasus yang terkait dengan administrasi pemerintah; dan Kepala 

Inspektur Negara yang bertugas mengawasi kinerja kementerian. 

Guna menjamin kesesuaian setiap RUU dengan Konstitusi (Shura-e 

Negahban-e Qanun-e Assassi) yang beranggotakan 12 orang (6 ahli hukum agama 

yang ditunjuk oleh Leader dan 6 ahli dari berbagai disiplin ilmu hukum umum yang 

dipilih oleh Majelis). Masa jabatan 6 tahun dan setiap 3 tahun diadakan pemilihan 

bagi 6 orang anggotanya. 
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Kekuasaan Dewan Pengawas Konstitusi meliputi mengesahkan UU yang 

dibuat Majelis, menafsirkan Konstitusi dan bertindak sebagai badan yang melitsus 

semua calon anggota Majelis Ahli, Presiden, Majelis, dan referendum. 

Dewan Kebijaksanaan Nasional (Majma-e Mashlahat-e Nezam) merupakan 

Dewan yang bertugas untuk menengahi perbedaan antara Majelis dengan Dewan 

Pengawasan. Namun dalam prakteknya, Dewan ini telah diberi tugas oleh Leader 

untuk membahas isu lainnya yang penting seperti RAPBN,Repelita dan Kawasan 

Perdagangan Bebas. Jumlah anggota Dewan ini sebanyak 25 orang yang dipilih 

oleh Leader. 

Sesuai dengan Konstitusi, Presiden juga merangkap sebagai Ketua Dewan 

Keamanan Nasional. Dewan ini berwenang membuat kebijakan pertahanan nasional 

sesuai dengan yang telah digariskan oleh Leader, mengkoordinasikan kegiatan 

politik, intelijen, sosial budaya dan ekonomi yang terkait dengan kebijakan 

keamanan nasional, serta mengkaji sumber-sumber materi dan non materi dalam 

menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Anggota Dewan terdiri dari 

para pimpinan Legislatif, Eksekutif dan Judikatif, Kepala Staf AB, Pejabat Badan 

Perencanaan dan Anggaran Negara, dua Wakil yang ditunjuk Leader, Menlu, 

Mendagri, Menteri Intelijen dan sejumlah menteri terkait. 

Konstitusi Iran memberikan kebebasan adanya partai-partai politik, namun 

dalam kenyataannya pernah dihapuskan pada masa Imam Khomeini pada 1989 

dengan alasan telah menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga besar 

Revolusi. Orsospol terbagi kedalam koalisi parpol right wing (garis keras), left wing 

(konservatif/reformis) dan independen.  

     

Pelaksanaan Pemilu 2005 
Rakyat Iran pada tanggal 17 Juni 2005 (putaran I) dan 24 Juni 2005 (putaran 

II), berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat pemungutan suara untuk 

memilih Presiden baru yang akan menggantikan Presiden Muhammad Khatami yang 

masa jabatannya berakhir. Warga umumnya ikut memilih karena keinginan sendiri 

dengan harapan agar Iran memiliki masa depan yang lebih baik. Presiden Iran 

Mohammad Khatami menyatakan kebahagiaannya karena pemilu yang demokratis 
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ini merupakan salah satu hasil terpenting dari revolusi Islam tahun 1979. Dalam 

pemilu tahun 2005 ini, rakyat Iran yang memiliki hak pilih berjumlah 46 juta jiwa.57 

Khatami mengatakan, “inilah salah satu hasil revolusi Islam Iran. Rakyat 

mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan demokrasi religius”. Khatami adalah 

presiden dari kubu pro-reformasi yang dianggap gagal mengatasi tentangan para 

tokoh agama garis keras Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. 

Namun berkaitan dengan pertentangan antara kubu reformis dengan kubu 

konservatif, Katami mengatakan harus ada dialog antara tokoh-tokoh reformis dan 

tokoh-tokoh konservatif demi perbaikan kondisi Iran di segala bidang.58 

Dalam pelaksanaan pemilu 2005 ini sempat dikhawatirkan akan ditunda 

dikarenakan beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Iran 

diguncang oleh beberapa bom mematikan yang meledak di Ahvaz dan Teheran. 

Namun pemerintah Iran sendiri tidak berniat menunda apalagi mengagalkan pesta 

empat tahunan ini. 

Sejak Republik Islam Iran berdiri  pada 1 April 1979, pemilu memang tidak 

pernal dibatalkan, bahkan ketika Iran terlibat perang besar yang panjang dengan 

Irak (1980-1988). Amanat konstitusi mesti ditunaikan sekalipun Negara dalam 

keadaan darurat. Masa jabatan Presiden Khatami telah berakhir, dan dia sesuai 

amanat konstitusi, tidak boleh lagi berpartisipasi dalam pemilu karena telah 

berkuasa selama dua periode (1997-2005). 

 

Peserta Pemilu 

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu di Iran kali ini diikuti 

kandidat yang cukup banyak yaitu delapan orang. Mereka  berasal dari dua kubu, 

pertama adalah kelompok reformis yang diwakili oleh tiga kandidat yaitu Mohsen 

Mehralizadeh, Mostafa Moeen dan Mehdi Karroubi. Sedangkan kubu lainnya adalah 

kubu konservatif yang terdiri dari lima kandidat yaitu Mahmoud Ahmadinezad, 

Mohammad Bagher Ghalibaf, Ali Larijani, Mohsen Rezai, dan mantan Presiden 

Hojjatulislam Akbar Hashemi Rafsanjani. Mohsen Rezai kemudian mengundurkan 

diri, sehingga kandidat menjadi 7 orang. 

Semua kubu memang tidak terlalu popular, namun mendapat dukungan dari 

berbagai kelompok kepentingan. Mohsen Mehralizadeh, Wakil Presiden dan Kepala 
                                                             
57 Berita, Rakyat Iran Berbondong-bondong Memberikan Suara, KOMPAS, 18 Juni 2005, hal 1 dan 11. 
58Ibid. 
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Organisasi Olahraga Nasional, mengharap dan mendapat dukungan Front 

Partisipasi Iran Islami (IIPF), dan Partai Kaum Reformis. Mostafa Moeen, mantan 

Menteri Ristek, didukung oleh IIPF dan Mujahidin Organisasi Revolusi Islam (MIRO), 

dan untuk menarik dukungan kalangan reformis dan kaum perempuan, Moeen 

menyatakan akan mengangkat Reza Khatami, adik Presiden Khatami, sebagai 

Wapres utama dan Elaheh Koulee, seorang perempuan, sebagai juru bicara 

presiden. Sementara Mehdi Karroubi, mantan Ketua Parlemen dan Sekjen 

Masyarakat Ulama Militan (MCS), didukung MCS, Asosiasi Insinyur Islam, dan 

Masyarakat Pendukung Garis Imam Khomeini.59 

Ahmadinezad, Wali Kota Teheran dan anggota Masyarakat Insinyur Islam 

(ISE), didukung Aliansi Pembangunan Iran Islami (ABII). Ghalibaf mengklaim sendiri 

bahwa Ayatullah Ali Khemenei, pemimpin tertinggi Iran, akan memberi suara 

untuknya dalam pemilu. Larijani, Wakil Khemenei di Dewan Keamanan Nasional dan 

Mantan Direktur Televisi dan Radio Nasional (IRIB), dipilih oleh  Dewan Koordinator 

kekuatan-kekuatan revolusi, dewan yang berisi para pemimpin yang berpengaruh 

dari aliansi konservatif. Yang terakhir adalah Rafsanjani, selain mantan presiden dua 

periode (1989-1997), anggota kunci Dewan Revolusi Iran pada awal berdirinya 

Republik Islam 1979. Saat ini Rafsanjani adalah Ketua Dewan Kemaslahatan 

Nasional, yang bertugas menyelesaikan perselisihan masalah-masalah legislative 

antara Parlemen dan Dewan Pengawas, serta penasehat Ayatullah Ali Khamenei 

menyangkut kebijakan nasional, juga menjadi wakil ketua Majelis Ahli.60 

 

Hasil Pemilu 
Karena banyaknya kandidat dan terjadinya polarisasi kekuatan, sehingga 

setiap calon tidak memenuhi suara 50 persen plus satu,  maka pemilihan umum di 

Iran akan dilangsungkan dua putaran. Pada putaran pertama tersebut Rafsanjani 

mengungguli para calon lainnya dengan 21 persen, sementara diurutan kedua 

adalah  Mayor Mahmoud Ahmadinejad dengan 19,5 persen suara dan urutan ketiga 

Ayatullah Mehdi Karoubi dengan 17,5 persen suara. Oleh karena itu, yang maju ke 

putaran kedua adalah Rafsanjani dan Ahmadinejad.61 

                                                             
59 Smith Alhadar, “Pemilu Iran Yang Sulit,”  KOMPAS, 18 Juni 2005, hal 4. 
60Ibid 
61 Berita, “Iran Terpaksa Melakukan Pemilihan Presiden Putaran Kedua”, KOMPAS, 19 Juni 2005,hal 1. 
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Pemilu putaran kedua sendiri dilangsungkan pada 24 Juni 2005. Rafsanjani 

dan Ahmadinejad, bersaing memperoleh suara 50 persen plus satu, untuk dapat 

menggantikan Presiden Mohammad Khatami. Hal ini merupakan pemilihan presiden 

pertama di Iran sejak masa revolusi Iran tahun 1979 yang memaksa digelarnya 

putaran kedua karena tidak ada calon presiden yang langsung meraih 50 persen 

suara dukungan.62 Adapun perolehan suara selengkapnya dalam pemilu Iran 

adalah: 

 

Tabel 1 

PEROLEHAN SUARA PEMILU PUTARAN I IRAN 

Nama Kandidat Presiden Jumlah Suara 

Akbar Hashemi Rafsanjani 6.159.435 
Mahmoud Ahmadinejad 5.710.345 
Mahdi Karoubi 5.066.316 
Mohammad Bager Qalibaf 4.075.189 
Mostafa Moeen 4.054.304 
Ali Larijani 1.740.163 

Mohsen Mehralizadeh 1.289.323 
Sumber: Iran Election Headquarters of Interior Ministery, dalam KOMPAS, 20 Juni 2005, hal 11.  

 

Dengan kemenangan dua nama dari kubu konservatif, gagal pulalah 

kesempatan dari kubu reformis untuk merubah tatanan demokrasi di Iran. Namun 

kubu reformis menuding bahwa pemilu kali ini penuh dengan kecurangan. Ketika 

nama Ahmadinejad muncul pada urutan kedua adalah sebuah kejutan, sebab dia 

tidak diunggulkan, yang diunggulkan justru Mostafa Moeen. Terpilihnya 

Ahmadinejad sebagai pesaing, banyak diperkirakan akan mempermudah langkah 

Rafsanjani, dibandingkan dengan harus menghadapi salah satu kandidat dari kubu 

reformis. Sebab kalau yang dihadapi dari kubu reformis, kaum reformis yang pada 

pemilihan presiden putaran pertama apatis, kemungkinan akan tergerak untuk 

memberikan suaranya kepada kandidat dari kubu reformis. 

Apalagi pada tanggal 20 Juni 2005, para pemimpin dari kubu reformis 

menyerukan agar rakyat memilih kandidat Akbar Hashemi Rafsanjani dalam 

                                                             
62 Berita, “Rafsanjani dan Ahmadinejad Lolos ke Putaran Kedua”, KOMPAS 20 Juni 2005, hal 1. 
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pemilihan putaran kedua. Kalangan reformis di Iran khawatir apabila Ahmadinejad 

memenangkan pemilu akan menghapus seluruh program reformasi yang perlahan-

lahan mulai dibangun di Iran. Bagi kaum reformis, Ahmadinejad mewakili apa yang 

disebutnya sebagai kekuatan militer maupun antidemokrasi yang berbahaya di 

Iran.63 

Hal ini tentu saja menguntungkan kubu Rafsanjani, hal ini dimanfaatkan oleh 

kubu Rafsanjani dengan merubah tema kampanye dengan kemasan yang 

memadukan antara kepentingan kubu konservatif dan kubu reformis. Juru bicara 

Rafsanjani, Mohammed Baghir Nowbakht, mengatakan bila Ahmadinejad sampai 

terpilih menjadi Presiden Iran, maka Negara itu akan dipimpin oleh sebuah rezim 

totaliter. Mereka tidak akan mentolerir perbedaan pendapat dan mereka tidak akan 

memberi kesempatan kepada kelompok lainnya untuk ikut terlibat dalam 

pemerintahan.64 

Dukungan kaum reformis terhadap Rafsanjani, karena mereka menganggap 

kubu  Ahmadinejad telah melibatkan Garda Revolusi dan Basij (milisi) untuk 

melakukan kekeliruan dan memobilisasi dukungan dalam pemilu yang 

mengakibatkan kandidat dari kubu reformis gagal masuk putaran kedua. Tuduhan ini 

dimuat oleh Karoubi di dua Koran terkemuka di kubu reformis Iran yaitu Eghbal dan 

Aftab. Harian Eghbal merupakan Koran milik IIPF, yang dipimpin Reza Khatami, adik 

Presiden Khatami, sehingga menyebabkan kedua Koran itu dibreidel. Di Iran 

mengkritik atau mempertanyakan kebijakan pemimpin tertinggi dikategorikan 

sebagai tindakan criminal.65 

Dengan adanya dukungan tersebut, Rafsanjani berjanji akan 

memperjuangkan reformasi dan membangun lapangan kerja seandainya terpilih 

menjadi presiden. “Sayalah yang pertama kali meletakkan prinsip-prinsip reformasi 

Iran yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Khatami. Reformasi harus terus 

berlanjut” kata Rafsanjani.66 Tema reformasi memang mendominasi kampanye yang 

dilakukan Rafsanjani untuk merebut dukungan kubu reformis Iran. Meskipun 

demikian, kehadiran Rafsanjani memperoleh reaksi beragam dari warga Iran. 

Para pengamat menyatakan hasil pemilu putaran kedua sulit diprediksi. 

Namun yang pasti, hasil pemilu tahun 2005 tersebut akan berdampak pada masa 
                                                             
63 Berita, “Kelompok Reformis Mendukung Rafsanjani”, KOMPAS, 21 Juni 2005, hal 2. 
64Ibid 
65Ibid 
66 Berita, “Rafsanjani Janjikan Reformasi Bila Menang”, KOMPAS, 23 Juni 2005, hal 3. 
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depan hubungan Iran dengan Barat maupun dengan AS. Kubu reformis memang 

telah menyatakan akan berdiri di belakang Rafsanjani, namun tampaknya dukungan 

itu belum cukup untuk mematahkan kekuatan kubu Ahmadinejad, Walikota Teheran 

yang juga cukup popular di kalangan rakyat miskin karena gaya hidupnya yang 

sederhana. 

Disamping itu, banyak warga Iran pro-reformasi yang memilih untuk 

memboikot pemilu putaran kedua, daripada memilih kandidat yang dinilai setengah 

reformis. Sikap ini juga dilatarbelakangi tuduhan kecurangan terhadap penghitungan 

suara di pemilu putaran pertama dimana kandidat reformis Mehdi Karoubi kalah tipis 

dari kandidat garis keras, Mahmoud Ahmadinejad. 

Dinamika politik di Iran termasuk yang tidak mudah diprediksi para pengamat 

(termasuk media massa) yang hanya menyaksikan dari luar. Tahun 1979, ketika 

Imam Khomeini berhasil menumbangkan rezim syah dan mendeklerasikan Republik 

Islam Iran, banyak yang memperkirakan Negara tersebut tidak akan bertahan lama, 

namun kenyataannya sampai sekarang masih ada. Tahun 1997, dunia dibuat 

terperangah lagi oleh Mohammad Khatami, seorang mullah dari kubu kiri atau biasa 

disebut reformis meraih kemenangan mutlak dalam pemilu presiden ke-7. Padahal 

saat itu banyak pengamat dan media Barat banyak meramalkan mantan Ketua 

Parlemen, Nateq- Nouri dari kubu kanan yang didukung oleh pemerintah yang akan 

memenangkan pemilu. 

Kejutan kembali terjadi dalam pemilu pilpres putaran pertama, 17 Juli 2005, 

pertama, ketika Ayatollah Ali Khemenai yang sejak tahun 1989 menggantikan posisi 

almarhum Imam Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, 

membatalkan keputusan Dewan Garda (the Council of Guardians) yang semula 

mencoret kandidat presiden terkuat dari kubu kiri, Mostafa Moeen untuk ikut pemilu 

2005.  

Kedua, sebelum pemungutan suara berlangsung, banyak yang menyatakan 

pilpres tahun 2005 ini hanya akan melibatkan partisipasi politik rakyat Iran yang 

rendah, namun 63 persen dari pemilik hak suara menunaikan hak pilihnya. Ketiga, 

Banyak yang memprediksi akan terjadi persaingan antara Rafsanjani dengan 

Moeen, namun yang lolos adalah Rafsanjani dan Ahmadinedzad.67 

                                                             
67 Riza Sihbudi, “Bush dan Pilpres Iran”, KOMPAS, 23 Juni 2005, hal 4. 
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Kejutan berlanjut dengan terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad memenangkan 

pemilu putaran kedua. Ahmadinejad memperoleh sekitar 62 persen suara pemilih. 

BBC News melaporkan, kemenangan tokoh yang digambarkan pers Barat termasuk 

golongan ultra-konservatif itu mengejutkan semua pengamat. Mereka umumnya 

tidak menduga sama sekali jika mantan Walikota Teheran itu yang akhirnya menjadi 

pemenang pemilu di Iran, mengalahkan Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.68 

Tabel 2 

RAIHAN SUARA PUTARAN II PEMILU IRAN 

Nama Kandidat Usia Krakteristik Kandidat Perolehan 

Suara 

Mahmoud Ahmadinejad 49 Konservatif,  

Ultra-konservatif 

61,6 % 

Ali Akbar Hashemi 
Rafsanjani 

70 Reformis, moderat 35,9 % 

Sumber: KOMPAS, 26 Juni 2005, hal 1. 

 

Kemenangan Ahmadinejad kemungkinan besar karena pendekatannya yang 

sangat bagus terhadap kelompok miskin Iran dan tekadnya untuk memerangi 

korupsi serta melawan dekadensi moral yang ditularkan Barat.. Kemenangan ini 

menunjukkan mayoritas rakyat Iran memilih berdasarkan pandangan ideologisnya. 

Rakyat Iran melihat banyak konsumerisme, belanja besar-besaran oleh kelompok 

elite di Teheran, namun mayoritas rakyat Iran tidak merasakan keuntungan apa-apa 

dari meningkatnya pendapatan minyak Negara.69 

Oleh karena itu, pilihan rakyat untuk menolak status quo menggambarkan 

dalamnya frstasi ekonomi di kalangan rakyat Iran. Ahmadinejad memang 

menawarkan redistribusi penghasilan Negara dari minyak kepada seluruh rakyat Iran 

dan menasionalisasi kembali asset-aset Negara. Para pendukung Rafsanjani 

sebelum penghitungan menyatakan bahwa jika Ahmadinejad sampai menang, itu 

artinya terjadi kecurangan dalam pemilu. Kandidat-kandidat dari kelompok reformis 

sebelumnya juga menuduh Garda Republik Iran dan satuan agen rahasia Iran Basij 

berperan besar dan menciptakan jalan untuk mendongkrak Ahmadinejad. 

                                                             
68 Berita, “Pemilu Presiden, Tokoh Konservatif Menang di Iran”, KOMPAS, 26 Juni 2005, hal 1. 
69Ibid 
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Pengamat dari kementrian dalam negeri memang mencatat sekitar 300 

keluhan terjadinya pelanggaran pemilu di Teheran. Orang dekat Rafsanjani, 

Mohammad Atrianfar, juga meyakini terjadinya ketidakberesan missal. Akan tetapi 

semua tuduhan itu dibantah penyelenggara pemilu Iran, Dewan Pengawal (Guardian 

Council) Iran. Untuk menghindarkan terjadinya konflik terbuka antar pendukung 

kedua kubu, pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khemenai menyampaikan larangan 

untuk berunjuk rasa atau perayaan kemenangan di jalan-jalan.70 

Mahmoud Ahmadinejad (49 tahun), tidak hanya menang, tetapi ia menang 

landslide (menang dengan kelebihan suara amat besar). Ia memenangi 62,2 persen 

suara. Sementara Rafsanjani meraih dukungan 35,3 persen suara. Rafsanjani 

memang di favoritkan memenangkan pemilu 2005 ini, sebab Rafsanjani termasuk 

tokoh yang terlibat dalam revolusi Iran, dan dalam putaran pertama memperoleh 

suara teratas. Namun ternyata dikalahkan oleh Ahmadinejad. 

Ahmadinejad dikenal beraliran ultrakonservatif, pernah menjadi Komandan 

Korps Garda Revolusi Iran. Setelah Revolusi Islam (1979), ia menjadi anggota office 

for Strengthening Unity (OSU/semacam lembaga yang bertanggungjawab untuk 

mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa). Ia menjadi anggota faksi 

ultrakonservatif dalam OSU. Menurut para pejabat OSU, gagasan penyerangan 

terhadap Kedutaan Besar AS di Teheran di lemparkan oleh Mahmoud Mirdamadi 

dan Abbas Abdi di Komite Sentra OSU, Ahmadinejad mengusulkan penyerangan 

terhadap Kedubes Uni Soviet pada saat yang bersamaan.71 

Ahmadinejad pernah menjabat Gubernur Jenderal Provinsi Ardebil (Iran Barat 

Laut) selama pecah perang Iran-Irak 1980-1988. Ia adalah anak seorang pandai 

besi, walau demikian, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya, bahkan meraih 

gelar doctor dibidang teknik transportasi dan lalu lintas dari Iran University of 

Science and Technology. Ia nyaris tidak dikenal sebagai tokoh politik, meski ia 

masuk dalam sejarah revolusi, sampai akhirnya dipilih menjadi Walikota Teheran 3 

Mei 2003, oleh Dewan Kota Teheran. 

Setelah menjadi penguasa Teheran, ia mengembalikan banyak perubahan 

yang dibuat para walikota sebelumnya yang berhaluan reformis dan moderat. 

Misalnya, menegaskan lagi bahwa pusat-pusat kebudayaan menjadi aktivitas 

keagamaan dan pemisahan elevator bagi pria dan wanita di kantor-kantor 
                                                             
70Ibid 
71 Trias Kuncahyono, “Iran Antara Revolusi dan Demokrasi,”  KOMPAS, 26 Juni 2005, hal 11.  
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pemerintah kota. Sebagai walikota, ia juga menjadi pemimpin redaksi Koran 

Hamshahri. Ia kemudian memecat editor dan wartawan yang tidak mendukung 

kebijakannya. Ia juga tak segan-segan menggunakan seragam petugas kebersihan 

dan membersihkan jalan-jalan.72 

Ahmadinejad juga menutup restoran-restoran cepat saji dan mengharuskan 

para pegawai balaikota untuk memelihara jenggot dan berbaju lengan panjang. Ia 

juga memerintahkan penurunan papan iklan yang memajang gambar David 

Beckham, selebriti Barat pertama yang digunakan untuk promosi produk di Iran 

sejak revolusi. 

Walau demikian, ia tokoh popular dan memasang website pribadi Mardomyar 

(sahabat rakyat). Ia memiliki reputasi sebagai tokoh yang hidup sederhana dan tak 

henti-hentinya berkampanye melawan korupsi. Ini berbeda dengan Rafsanjani yang 

dikenal sebagai pengusaha kaya. Ia juga membela program nuklir Iran yang 

membuat AS dan Uni Eropa kebakaran jenggot. “Mereka tidak akan membiarkan 

kita maju dengan mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah pada kemauan mereka” 

ujarnya. 

Sikap tegasnya terhadap AS dan Barat, dalam hal program nuklir, merupakan 

salah satu kekuatannya. Demikian pula sikap kehati-hatiannya menyangkut 

pemulihan hubungan Iran-AS juga memberikan andil. “Langkah unilateral AS untuk 

memulih kan hubungan dengan Republik Islam Iran dimaksudkan untuk 

menghancurkan revolusi Islam. AS bebas memutuskan hubungannya dengan Iran, 

tetapi semua itu bergantung pada Iran untuk menjalin hubungan kembali dengan 

AS” katanya.73 

Ahmadinejad juga berjanji akan memerangi korupsi dan melawan dekadensi 

akibat ulah Barat. Janji itu yang segera disambut para ulama.  Kaum ulama 

konservatif melihat bahwa di zaman pemerintahan Presiden Khatami terjadi 

dekadensi moral di Iran. Misalnya, aturan dalam hal berpakaian cenderung longgar, 

orang yang bukan suami istri bermesraan di jalan-jalan, meningkatnya keterlibatan 

asing dalam ekonomi, dan kurangnya pendekatan radikal terhadap masalah-

masalah internasional. 

Dukungan terselubung diberikan oleh Ketua Majelis (Parlemen) Iran, Gholam 

Ali Haddad Adel yang menyerukan “Rakyat Iran yang memilih untuk kepentingan 
                                                             
72Ibid 
73Ibid 
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system Islam, kedaulatan nasional, dan konstitusi dalam pemilu putaran pertama, 

tidak ragu lagi harus melawan musuh-musuh Islam dan Republik Islam, dan 

menunjukkan solidaritas, independent, dan demokrasi religius negara kepada dunia 

dengan ramai-ramai memberikan suara”. Seruan ini oleh kubu Rafsanjani dinilai 

sebagai dukungan terhadap Ahmadinejad. 

Ahmadinejad juga mendapat dukungan dari kelompok anak muda, kaum 

revolusioner generasi kedua yang disebut Abadgaran, yang menguasai parlemen. 

Mereka inilah yang berusaha terus mempertahankan nilai-nilai revolusi yang 

ditanamkan oleh Imam Komeini. Gholam Ali Haddad Adel juga menyerukan agar 

Iran kembali ke jalan yang sudah dibuka oleh Imam Khomeini seperti memerangi 

kemiskinan, korupsi dan diskriminasi. 

Pada akhirnya, rakyat Iran menjatuhkan pilihan. Mereka memilih Ahmadine 

jad yang dinilai lebih menjanjikan, yang dinilai mampu mampu menaikkan lagi 

martabat bangsa Iran, yang diyakini bisa mempertahankan kemerdekaan dan 

kedaulatan Iran. Ahmadinejad juga diyakini akan memberikan keadilan social dan 

kemakmuran. Ia peduli pada rakyat dan mengetahui penderitaan rakyat lebih baik 

dibandingkan orang lain, kata Makdis Pournikoo. 

Pemilu dengan menggunakan dua putaran ini juga merupakan pertama 

kalinya dalam sejarah Republik Islam Iran. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya 

persaingan diantara ke-tujuh kandidat yang bertarung tahun ini. Karena itu sungguh 

aneh jika Presiden AS, George Walker Bush, pada tanggal 10 Juni 2005 

mengatakan pemilu di Iran tidak demokratis.74 Kemenangan tokoh yang 

digambarkan bergaris keras itu karena pemilu yang cacat dan menggambarkan 

kemenanangan Ahmadinejad sebagai keluar dari kecenderungan regional menuju 

demokrasi. Meski demikian, pejabat Deplu AS menyatakan, AS akan menilai Iran 

dibawah kepemimpinan Ahmadinejad dari tindakan-tindakannya.75 

Kemenangan Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilihan presiden ke-9 Iran 

putaran kedua atas Ali Akbar Hashemi Rafsanjani merupakan kejutan besar, tidak 

hanya bagi bangsa Iran, tetapi juga seluruh dunia. Dalam pemilu ini Ahmadinejad 

merupakan kandidat underdog dari kubu konservatif yang tidak diunggulkan. 

Bahkan, menjelang pemilu putaran pertama, Ahmadinejad sempat dikabarkan akan 

mundur dari arena pemilihan presiden. Namun, kenyataan berkata lain. Dalam 
                                                             
74 Riza Sihbudi, op.cit. 
75 Berita, “Tokoh Konservatif Menang di Iran”, KOMPAS, 26 Juni 2005, hal 1-11. 
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pemilu putaran kedua, Ahmadinejad menang mutlak atas Rafsanjani dengan 61,6 

persen suara.76 

Terpilihnya Ahmadinejad tak lepas dari keberhasilan dirinya menampilkan 

image sebagai pembela wong cilik. Dalam kampanye, Ahmadinejad mengusung isu-

isu populis, yakni pemberantasan kemiskinan dan korupsi. Ditambah penampilannya 

yang amat bersahaja. Karena itu, tidak mengherankan jika Ahmadinejad mendapat 

dukungan warga miskin di Selatan Teheran dan beberapa wilayah lain. Sementara 

Rafsanjani bagi beberapa kalangan dianggap sebagai representasi status quo dan 

nepotisme. Namun, kemenangan Ahmadinejad juga menimbulkan kekhawatiran 

beberapa kalangan di Iran. Ahmadinejad dinilai akan mengembangkan 

pemerintahan ala Taliban. Tuduhan itu ditepis Ahmadinejad bahwa 

pemerintahannya tidak memberi ruang bagi ekstremisme. 

Sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld, 

mengomentari terpilihnya Ahmadinejad sebagai presiden baru Iran menyatakan 

bahwa Ahmadinejad bukanlah sahabat demokrasi, Rumsfeld juga menolak hasil 

pemilu Iran dan menuduh pemilu itu hanya sebagai hasil rekayasa.77 

Kekhawatiran atas kelanjutan masa depan pembahasan soal nuklir Iran 

disampaikan Menlu Inggris Jack Straw, setelah mengetahui rakyat Iran lebih memilih 

pemimpin konservatif. Meski demikian ia berharap perundingan dengan 

pemerintahan baru Iran bisa berlangsung dengan baik. Tentang program nuklir, 

Ahmadinejad dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengatakan, memiliki 

teknologi nuklir untuk tujuan damai merupakan tuntutan seluruh bangsa Iran, dan 

penguasa juga para wakil rakyat harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka 

untuk mewujudkan tuntutan tersebut. Pemerintah fundamentalis dan mendapat 

dukungan rakyat akan secepatnya mengubah pendirian Negara untuk keuntungan 

seluruh bangsa. 

Ahmadinejad mengakui AS dan Uni Eropa tidak akan membiarkan Iran maju 

dengan mudah, tetapi Iran tidak akan menyerah terhadap keinginan mereka. Dalam 

soal kebebasan dan ruang politik, Ahmadinejad menegaskan  bahwa rakyat Iran 

tidak melakukan revolusi untuk memiliki demokrasi. 

                                                             
76 Indriana Kartini, “Ahmadinejad dan Hubungan Iran-AS”, KOMPAS, 1Juli 2005. 
77 Berita Internasional, “Negara-negara Barat Khawatirkan Sikap Garis Keras Mahmoud Ahmadinejad”, 
KOMPAS, 28 Juni 2005, hal 10. 
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Di bidang ekonomi, Ahmadinejad menilai pada saat ini bank-bank swasta 

tidak memberikan sumbangan positif kepada perekonomian tetapi malah merusak. 

Dia juga bertekad untuk memotong tangan para mafia penguasa dan kelompok-

kelompok yang selama ini menggenggam kuat-kuat penghasilan minyak Iran. “Saya 

mempertaruhkan nyawa saya dalam soal ini. Rakyat harus melihat bagian mereka 

atas penghasilan dari minyak itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, ujarnya.78 

Mahmoud Ahmadinejad merupakan figure yang tidak banyak dikenal ketika dia 

dipilih sebagai Walikota Teheran. Dia menjadi lebih dikenal ketika melakukan 

kampanye-kampanye pemilihan presiden. Dia tidak mengeluarkan sepeserpun uang 

dalam kampanye-kampanyenya, tetapi mendapatkan dukungan penuh dari 

kelompok konservatif yang memang berkuasa di Iran. Mereka menggunakan 

jaringan masjid untuk memobilisasi dukungan kepadanya. 

Pasca kemenangannya Ahmadinejad menyerukan persatuan dan berjanji 

akan mengakhiri perpecahan diantara rakyat Iran akibat persaingan panas dalam 

pemilu. Ahmadinejad juga menyatakan berambisi untuk menjadikan Iran Negara 

yang kuat dan Islami. Ia menyatakan keinginan agar Iran menjadi contoh bagi dunia. 

Berkaitan dengan hubungan dengan AS, Iran tak punya kebutuhan mendesak untuk 

memiliki hubungan dengan AS. Namun Iran akan melanjutkan perundingan dengan 

Uni Eropa terkait dengan program nuklir.79 

Uni Eropapun mengisyaratkan tak akan mengubah kebijakan terhadap Iran, 

seperti yang dinyatakan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Javier Solana, 

bahwa ia tidak melihat adanya alas an mendesak untuk mengubah kebijakan 

terhadap Iran. Dikatakan juga, menyusul terpilihnya Ahmadinejad, perundingan 

nuklir dengan pemerintah Iran akan dilanjutkan. Dalam perundingan dengan Iran, 

UE diwakili tiga Negara terbesarnya, yaitu Inggris, Jerman dan Perancis. Iran 

menolak berunding dengan AS, yang menuduhnya diam-diam tengah berusaha 

mengembangkan senjata nuklir. Iran sendiri berkeras program nuklirnya sepenuhnya 

bertujuan damai, untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sipil. 

 
Kemenangan Ahmadidjad dan Hubungan Iran-AS 

Kemenangan Ahmadinejad disambut sukacita rakyat Iran. Namun, AS 

menyambut dengan dingin dan skeptis. George W Bush mengejek proses demokrasi 
                                                             
78 Berita, “Tokoh Konservatif Menang di Iran”, KOMPAS, 26 Juni 2005, hal 1-11. 
79 Berita, “Iran Tak Perlu Punya Hubungan Dengan AS”, KOMPAS, 27 Juni 2005, hal 1. 
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di Iran. Menurut Bush, pemilihan presiden ke-9 Iran tidak memenuhi syarat utama 

demokrasi karena kandidat presiden ditentukan beberapa orang yang memegang 

kekuasaan dan memiliki hak veto. 

Pernyataan Washington itu dimaksudkan guna melemahkan legitimasi 

pemerintahan Islam di Iran. Namun, reaksi rakyat Iran justru sebaliknya. Aneka 

tekanan AS tidak membuat gentar rakyat Iran. Mereka membalas dengan 

berbondong-bondong mendatangi bilik suara, mengantar kemenangan Mahmoud 

Ahmadinejad yang anti-AS. Ini bumerang bagi AS karena memperkuat pengaruh 

kubu konservatif dalam konstelasi politik Iran.80 

Sikap kontraproduktif AS itu bukan yang pertama kali. Di era pemerintahan 

Khatami yang memberi sinyal relaksasi atas hubungan Iran-AS, pemerintahan Bush 

justru memberi dukungan aktif bagi rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintah 

Republik Islam Iran. Bush menegaskan, kebijakan AS terhadap Iran tidak difokuskan 

kepada Khatami atau Khamenei; reformis atau konservatif, tetapi kepada rakyat Iran, 

ujung tombak demokrasi di Iran. Dukungan eksplisit Bush terhadap rakyat Iran itu 

kembali ditegaskan dalam State of the Union Address, 2 Februari 2005.81 

Sikap Bush itu menciptakan situasi yang kompleks bagi kubu reformis dan 

menguntungkan kubu konservatif. Akibatnya, kecurigaan rakyat Iran terhadap 

intervensi AS kian kuat dan kubu konservatif menggunakan momen itu untuk 

menyerukan kepada rakyat Iran agar merapatkan barisan melawan Setan Besar 

(baca: AS). Dan, manifestasinya adalah melalui dukungan rakyat Iran atas kandidat 

konservatif yang anti-AS dalam pemilihan presiden ke-9 Iran. 

Hubungan Iran-AS ada pada titik nadir sejak penyanderaan 444 hari terhadap 

52 warga AS, 4 November 1979 di Kedubes AS di Teheran. AS lalu memutus 

hubungan diplomatik dengan Iran. Sejak itu hubungan kedua negara senantiasa 

diwarnai ketegangan. Meski di masa pemerintahan Ronald Reagan sempat terjadi 

negosiasi antara AS dan Iran dalam skandal Iran-Contra, namun di masa 

pemerintahan Clinton, AS kembali meningkatkan derajat ketegangan dengan 

menerapkan kebijakan dual containment untuk mengisolasi Iran.82 

Menyusul kemenangan Khatami dalam pemilihan presiden 1997 yang 

menjalankan politik d'tente terhadap AS, Clinton merespons dengan memberi sinyal 

                                                             
80 Indriana Kartini, “Ahmadinejad dan Hubungan Iran-AS”, KOMPAS, 1Juli 2005. 
81 Indriana Kartini, “Ahmadinejad dan Hubungan Iran-AS”, KOMPAS, 1Juli 2005. 
82Ibid 
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positif kepada Iran dan menjanjikan pengurangan sanksi ekonomi. Namun, 

hubungan Iran-AS kembali menegang di masa pemerintahan George W Bush yang 

menjuluki Iran sebagai bagian dari axis of evil. 

AS sedang gencar menekan Iran yang diyakini sedang mengembangkan 

senjata nuklir. Dalam konteks ini, presiden terpilih Ahmadinejad menegaskan, Iran 

akan tetap melanjutkan program nuklir untuk tujuan damai dan Iran berhak 

memperoleh akses atas seluruh fasilitas nuklir. 

Apalagi, secara geopolitis, Iran dikelilingi negara-negara nuklir seperti Israel, 

China, Rusia, India, dan Pakistan. Ahmadinejad menegaskan, untuk menjadi bangsa 

yang maju, Iran tak membutuhkan bantuan AS. Karena itu, kebijakan detente 

terhadap AS yang sempat dijalankan Khatami pasti akan ditanggalkan Ahmadinejad. 

Dan, AS akan merespons dengan sikap keras pula. Bahkan, tidak tertutup 

kemungkinan AS akan mengambil langkah militer berupa serangan udara untuk 

mengakhiri program nuklir Iran. Sebuah opsi yang telah lama didengungkan para 

tokoh neokonservatif pascaperistiwa 9/11.  

Tampaknya, awan hitam akan terus menyelimuti langit Teheran-Washington. 

Apalagi Ahamadinejad dituduh terlibat dalam kejadian penyanderaan 444 hari 

terhadap 52 warga AS, 4 November 1979 di Kedubes AS di Teheran, sejumlah 

mantan sandera mengenali presiden terpilih Iran Mahmoud Ahmadinejad sebagai 

tokoh penting selama masa penyanderaan mereka. Namun, pihak Ahmadinejad 

menepis tudingan ia terlibat dalam aksi penyerangan dan penyanderaan itu.83 

Presiden baru Iran adalah seorang teroris, kata Kolonel (purnawirawan) 

Angkatan Darat AS Charles Scott (73), seorang mantan sandera, seperti dikutip 

surat kabar The Washington Times, Kamis (30/6). Begitu melihat fotonya di koran, 

saya yakin dialah orangnya.... Dia adalah salah seorang dari dua atau tiga pemimpin 

tertinggi, lanjut Scott yang kini bermukim di Jonesboro, Georgia. Kevin Harmening, 

yang menjadi penjaga Kedubes AS dan pada saat itu baru berusia 20 tahun, juga 

mengingat Presiden Iran terpilih itu. Pada hari kami mulai disandera, ia ikut 

menginterogasi saya, aku Harmening yang ketika itu menjadi sandera termuda. 

                                                             
83 Berita, “Masa Lalu Ahmadinejad Diteliti, Presiden Baru Iran Dituduh Terlibat Aksi Penyerangan Kedubes AS 
Tahun 1979”, KOMPAS, 1 Jli 2005. 
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Sama sekali tak beralasan jika AS mencoba memperbaiki hubungan dengan 

seorang yang rupanya ingin mengembangkan terorisme yang disponsori negara.84 

David Roeder, mantan sandera lainnya, juga yakin Ahmadinejad adalah salah 

seorang penyandera. Saya bisa menjamin 100 persen ia bukan hanya salah 

seorang penyandera. Ia juga ikut hadir saat saya diinterogasi, ujar Roeder yang kini 

tinggal di Pinehurst, North Carolina. Mahasiswa militan Iran menyerbu dan 

menduduki Kedubes AS di Teheran pada 4 November 1979. Sekitar 90 orang yang 

ada di sana disandera. Sejumlah 52 di antaranya ditahan sampai 444 hari dan baru 

dibebaskan pada 20 Januari 1981. 

Aksi dilancarkan sebagai protes atas penolakan AS menyerahkan Shah 

Mohammad Reza Pahlevi, mantan penguasa Iran dukungan AS, untuk diadili. Shah 

kabur dari Iran awal tahun itu, menyusul tumbangnya kekuasaannya oleh Revolusi 

Islam. Akan tetapi, tak semua saksi berpendapat sama. Mantan sandera dan 

Kolonel (purnawirawan) Angkatan Udara AS Thomas E Schaefer, misalnya, 

menyatakan, ia tak mengenali Ahmadinejad sebagai salah seorang penyandera. Ia 

mengaku tak mengenali Ahmadinejad, baik wajah maupun namanya.85 

Beberapa mantan mahasiswa Iran yang ikut dalam aksi penyanderaan juga 

menyatakan Ahmadinejad tak ikut ambil bagian dalam aksi itu. Menurut warga AS 

dan mantan sandera lain, Paul Lewis, ia cuma bisa mengenali samar- samar saat 

melihat gambar Ahmadinejad dalam berbagai pemberitaan, akhir pekan lalu. 

Namun, mantan anggota Angkatan Laut dan petugas jaga Kedubes AS itu 

menyatakan ia tak dapat memastikannya. 

Seorang pembantu Ahmadinejad, Rowhani, menolak tuduhan Ahmadinejad 

ikut terlibat dalam aksi penyerbuan ke Kedubes AS. Namun, tak dijelaskan di mana 

ia berada selama masa krisis penyanderaan itu. Kepada kantor berita Associated 

Press di Teheran, pembantu Ahmadinejad kemarin menyatakan, dalam sebuah 

pertemuan pribadi baru-baru ini sempat ditanyakan apakah Ahmadinejad ikut 

berperan dalam aksi penyanderaan itu. Menurut Rowhani, Ahmadinejad menjawab, 

Tidak. Dan saya percaya, jika kita melakukan hal tersebut, dunia akan menelan kita. 

Ahmadinejad memenangi pemilihan presiden kesembilan putaran kedua 

dengan mengumpulkan 61,6 persen suara, sedangkan kandidat Ali Akbar Hashemi 

Rafsanjani hanya mendapat 35,9 persen suara. Ketidakterdugaan itu bukan hanya 
                                                             
84Ibid 
85Ibid  
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disebabkan adanya multikandidat yang beraliran konservatif pada pemilihan 

presiden putaran pertama (Jumat, 17/6), tetapi lawannya pada pemilihan presiden 

putaran kedua adalah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, seorang tokoh kuat yang 

sudah tak asing lagi di Iran dan di kancah internasional.86 

Ahmadinejad dianggap sebagai tokoh spekulan dan kurang populer meskipun 

pernah menjabat Wali Kota Teheran. Sekalipun Ahmadinejad mendapat dukungan 

kuat dari pilar utama kekuatan keamanan Republik Islam Iran, yaitu pengawal 

revolusi dan satuan mobilisasi rakyat serta restu Pemimpin Spiritual Revolusi Ali 

Khamenei, kenyataannya kemenangannya pada pemilihan presiden tetap sebuah 

kejutan besar. 

Pasalnya, tumpahan suara kandidat kubu reformis pada pemilihan presiden 

putaran pertama seperti Mostafa Moin dan Mehdi Karoubi ternyata tidak mampu 

mengantarkan Rafsanjani memenangi pemilihan presiden putaran kedua. Padahal, 

kaum reformis telah menyerukan rakyat Iran berpartisipasi maksimal dalam 

pemilihan presiden putaran kedua untuk mendukung Rafsanjani. 

Hal itu menunjukkan simpatisan kaum reformis tidak memenuhi seruan itu, 

dan sebaliknya suara yang diraih Ahmadinejad bertambah secara signifikan hingga 

mencapai 7 juta suara. Tambahan suara signifikan itu diduga berasal dari kaum fakir 

miskin dan pedesaan. 

Bagi kaum fakir miskin dan pedesaan, Ahmadinejad adalah personifikasinya 

karena kesederhanaan penampilannya serta slogan perjuangannya yang membela 

mereka dalam menghadapi mafia minyak demi keadilan pembagian kue kekayaan 

negeri Iran. Karena itu, pemilihan presiden Iran kali ini sesungguhnya bukan lagi vis 

a vis antara kaum reformis dan konservatif, tetapi lebih berupa pertarungan antara 

kaum lemah dan kuat. Pemilihan presiden Iran kali ini juga tidak terefleksi dari situasi 

regional dan internasional, tetapi lebih terpengaruh situasi dalam negeri, terutama 

memburuknya situasi sosial dan ekonomi. 

Karena itu, tantangan utama dan juga garapan yang segera ditangani 

presiden adalah menyangkut isu-isu sosial dan ekonomi di dalam negeri. Masalah 

sosial ekonomi itu misalnya peningkatan kesejahteraan hidup, penambahan 

lapangan kerja, dan pengurangan korupsi. Maka, program Ahmadinejad yang 

                                                             
86 Mustafa Abd Rahman, “Setelah Terpilihnya Ahmadinejad”, KOMPAS, 3 Juli 2005. 
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ditunggu-tunggu adalah tentang bagaimana sikapnya terhadap masalah proyek 

privatisasi dan subsidi pemerintah yang masih menuai polemik di negara itu. 

Selain itu, bagaimana rumusan baru kebijakan luar negeri presiden terpilih 

itu? Biasanya slogan kampanye tidak mesti sama dengan realitas kebijakan yang 

akan diambil ketika telah menjabat presiden nanti. Pertimbangan kompleksitas 

realitas, perimbangan kekuatan dan rumitnya jaringan kepentingan, sering kali 

memaksa terjadinya perubahan kebijakan yang lebih realistis daripada slogan idealis 

pada masa kampanye. 

Misalnya masalah isu nuklir, Ahmadinejad akan tetap memilih berunding 

dengan Uni Eropa meskipun mungkin terjadi perubahan taktik perundingan dari 

pihak Iran. Hal itu disampaikan sendiri oleh Ahmadinejad dalam temu pers pertama 

hari Minggu (26/6) tentang tekadnya tetap membuka hubungan dengan Uni Eropa. 

Suatu hal yang perlu diperhatikan, sejak berakhirnya perang Iran-Irak tahun 1988, 

Iran menganut secara bertahap kebijakan politik luar negeri lebih terbuka dengan 

dunia luar terutama dengan Eropa, Rusia, China, dan negara-negara Arab. Iran tidak 

lagi menggunakan ukuran ideologi dalam membangun hubungan dengan dunia luar, 

tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan timbal balik. 

Karena itu, siapa pun presiden Iran mendatang tidak mungkin kembali lagi ke 

belakang, setelah mengalami segala perubahan di dalam negeri dan hubungan Iran 

dengan dunia luar selama lebih dari satu dekade. 

Namun, satu-satunya sandungan hubungan luar negeri Iran ke depan 

tetaplah Amerika Serikat (AS). Hubungan tegang AS dan Iran tidak akan berubah 

bahkan bisa lebih memburuk. Bisa dibayangkan, hubungan Iran-AS pada masa 

presiden reformis Muhammad Khatami selama delapan tahun (1997-2005) tidak 

mengalami perbaikan, apalagi pada masa Ahmadinejad yang beraliran konservatif. 

Isyarat Khatami untuk membuka dialog dengan AS tidak pernah digubris 

Washington. AS masih menganggap Iran berada di luar atmosfer politiknya di Timur 

Tengah, karena itu AS selalu menuduh Iran mendukung teroris yang mengancam 

kepentingannya di kawasan itu. Seperti diberitakan surat kabar AS, The New York 

Times, Sabtu (25/6), bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka 

pemilu presiden Iran, Presiden AS George Walker Bush telah menyatakan, apa pun 

hasil pemilu, Iran akan dikuasai oleh orang-orang yang menyebarkan teror ke 

seluruh dunia (Kompas, 27/6). 
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AS tidak mengubah kebijakannya terhadap Iran meskipun Teheran telah 

mengambil kebijakan pragmatis dan memilih netral dalam invasi AS ke Afganistan 

dan Irak. Bahkan, Presiden AS George Walker Bush pada tahun 2002 memasukkan 

Iran dalam kategori poros kejahatan bersama Korea Utara dan Irak pada masa 

rezim Saddam Hussein. 

Iran pun cenderung antipati terhadap AS. Maka tak heran kalau presiden 

terpilih Ahmadinejad dalam temu pers pertama hari Minggu lalu menegaskan, Iran 

tak punya kebutuhan mendesak untuk memiliki hubungan dengan Amerika Serikat. 

Namun, Iran melanjutkan perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan program 

nuklirnya. Kecemasan timbul menyangkut isu sosial dan pers pada masa 

Ahmadinejad nanti. Pada masa Presiden Khatami, dirasakan adanya kebebasan 

pers dan individu yang banyak mengundang kritik dari kaum konservatif. Diprediksi, 

masalah etika dan kebebasan pers akan semakin ketat. Problem utama 

Ahmadinejad terletak pada sektor ekonomi karena terkait dengan isu sosial. Di satu 

pihak, ia menjanjikan pembukaan lapangan kerja lebih banyak dan peningkatan 

kesejahteraan hidup.  

   

Pemilu 2013 

            Dr Hasan Rowhani memenangkan Pemilihan Presiden ke-11 di Iran pada 

tahun 2013. Hassan terpilih menjadi Presiden ke-delapan Republik Islam itu. Rohani 

mengungguli lima capres lainnya. Rohani memenangkan mayoritas suara, 

memperoleh 17.613 juta suara dari 35.458 juta suara sah. Dr Hasan Rowhani lahir 

pada tahun 1948 di kota Sorkheh di Provinsi Semnan. Dia berasal dari keluarga 

lama yang dikenal karena berjuang melawan kekuasaan rezim Shah. Rowhani 

berpartisipasi dalam mengorganisir tentara Iran, ia terpilih menjadi anggota di 

Dewan Syura selama lima periode antara tahun 1980 sanpai 2000 dan merupakan 

Ketua Dewan selama 16 tahun 1989-2005. Rowhani adalah penasehat Presiden 

Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami. Pada tahun 2003, ia adalah wakil 

Iran untuk negosiasi dengan pihak Eropa mengenai file nuklir Iran. 

             Dibekingi oleh kelompok moderat, Rohani berhasil mendulang suara dari 

rakyat yang jenuh dengan kepemimpinan konservatif dan penuh konflik ala 

Mahmoud Ahmadinejad. Rohani memenangkan 50,81 persen suara. Rival 

terkuatnya dari lima kandidat lain hanyalah Walikota Teheran Mohammad Baqer 

Qalibaf, itupun terpaut jauh, hanya 16 persen suara. Dengan jargon kampanye 
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kebebasan berekspresi dan hak yang sama untuk wanita, Rohani berhasil merebut 

hati kaum moderat dan liberal. 

              Pria 64 tahun ini bukan anak baru di perpolitikan Iran. Pria kelahiran tahun 

1948 di provinsi Semnan ini terkenal baik sebagai ulama dan politisi ulung. Dia 

memulai karirnya usai Revolusi Iran tahun 1979 sebagai anggota parlemen. Pria 

dengan tiga gelar pendidikan ini juga dikenal sebagai ulama senior Syiah dan 

anggota Dewan Ahli. Saat perang Iran-Irak tahun 1980an, Rohani adalah Komandan 

Pertahanan Udara Nasional. Setelah perang berakhir, dia menjabat sebagai 

sekretaris Dewan Keamanan Tinggi Nasional selama 13 tahun sebelum 

Ahmadinejad memimpin. 

             Saat kekerasan pasca terpilihnya kembali Ahmadinejad tahun 2009 terjadi, 

Rohani berada di kubu mantan presiden Mohammad Khatami yang memimpin 

Gerakan Hijau. Saat itu, dia mengatakan, "protes ini wajar dan populer, harus 

diperbolehkan." Namun yang paling menonjol dalam kariernya adalah saat dia 

menjabat sebagai kepala negosiator program nuklir Iran tahun 2003 hingga 2005, 

membuatnya dijuluki sebagai "Syeikh Diplomat".  Saat dia bertugas, hubungan Iran 

dengan Barat akur. Pasalnya, Rohani sepakat menghentikan pengayaan uranium 

mereka dan siap bekerja sama dengan pengawas nuklir internasional. 

             Barulah pada kepemimpinan Ahmadinejad hubungan Iran-Barat kembali 

renggang. Ahmadinejad dengan sporadis meningkatkan pengayaan uranium dan 

menantang pengaruh Amerika Serikat. Akhirnya, sanksi dan embargo menghujani 

Iran. Hal ini jugalah yang disinggung oleh Rohani dalam debat kepresidenannya. Dia 

mengatakan bahwa Iran berhak memproduksi nuklir, tapi perlu pengakuan 

internasional atas hal tersebut. Satu-satunya cara mewujudkannya adalah bekerja 

sama dengan komunitas internasional, bukan menentangnya. 

 

Harapan bagi Barat 
             Pemerintah Amerika Serikat menaruh harapan besar pada Rohani yang 

akan dilantik bulan depan. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyatakan siap 

berdiskusi langsung dengan Rohani mencari solusi diplomatis nuklir Iran. Selain itu, 

AS berharap Iran di bawah kepemimpinan Rohani bisa lebih demokratis. "Harapan 

kami adalah agar pemerintah Iran bisa memenuhi aspirasi rakyatnya dan membuat 

pilihan yang bertanggung jawab dalam menciptakan masa depan yang lebih baik 

bagi rakyat Iran," kata pernyataan AS, seperti dilansir Reuters. 
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             Hal serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Rohani. Dalam 

kampanyenya dia mengatakan bahwa Iran sudah seharusnya merengkuh AS, 

negara superpower, dan meningkatkan hubungan dengan komunitas internasional. 

AS adalah realitas dunia yang tidak bisa diabaikan. AS adalah negara superpower 

dan nomor satu di bidang ekonomi, militer dan ilmu pengetahuan. 
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