
 

Program nuklir Iran se-

makin lama semakin men-

jadi kekhawatiran bukan 

hanya negara-negara besar 

seperti Amerika Serikat 

dan Uni Eropa, namun juga 

bagi negara-negara di ka-

wasan Timur-Tengah. Ini 

dikarenakan muncul per-

tanyaan dan kekhawatiran 

b a h w a  I r a n  a k a n 

menggunakan fasilitas 

nuklirnya untuk membuat 

senjata-senjata dengan 

nuklir. Berbagai respon 

dunia muncul, mulai dari 

sekedar kecaman hingga 

pernyataan kesiapan mili-

ter. Turki meminta bantu-

an NATO untuk penamba-

han sistem pertahanan 

Rudal Patriot. Sedangkan 

Israel melakukan tindakan 

yang lebih provokatif, yaitu 

dengan menyatakan kesia-

pan perang terhadap Iran 

dan melakukan aksi sabo-

tase terhadap fasilitas pen-

gayaan uranium Iran. Na-

mun yang menjadi pertan-

yaan utama, akankah 

perang antara Israel dan 

Iran akan benar-benar ter-

jadi? Mengapa Israel dan 

Iran? Iran menggembor-

gemborkan bahwa ia akan 

membela Palestina dalam 

perjuangannya melawan 

I s r a e l .  I r a n  a k a n 

“menghapus” Israel dari 

peta dunia.  

(bersambung ke hal 2) 

Fakta menarik 

 Kontes kecantikan di 
Arab Saudi unik, hanya 
memperlihatkan mata 
dan telapak tangan 
dalam balutan busana 
tertutup khas negara 
tersebut. 

 Tari perut menjadi 
atraksi menarik dalam 
wisata religi di Timur 
tengah. 

 Seorang pangeran Arab 
Saudi berurusan 
dengan hukum setelah 
membunuh pasangan 
pria nya. Dia tidak bisa 
mengungsi pulang ka-
rena hukuman mati 
menanti di Arab Saudi. 
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Pertarungan politik Israel vs 
Iran sering terkait isu pem-
bembangan nuklir Iran 



Tentunya Israel 

tidak tinggal 

diam, sejarah 

konflik dan 

perang yang 

panjang mem-

buat Israel sela-

lu “seakan siap 

perang” dan 

a k h i r n y a 

memunculkan 

pernyataan seperti di atas 

tadi. 

Sebenarnya, bukan hal 

yang mudah bagi suatu 

negara untuk menyatakan 

perang terhadap negara 

lain, terutama dalam era 

modern dengan pola 

kekuatan yang multipolar. 

Konsekuensi perang akan 

sangat panjang dan diikuti 

dengan bencana kemanu-

saan yang hebat. Rasionali-

tas menjadi sumber per-

timbangan bagi negara un-

tuk menyatakan perang 

dengan negara lain, ten-

tang sejauh mana ia akan 

mengorbankan yang men-

jadi miliknya dan apa yang 

akan ia dapatkan.  

Sebenarnya, bukan hal 

yang mudah bagi suatu 

negara untuk menyatakan 

perang terhadap negara 

lain, terutama dalam era 

modern dengan pola 

kekuatan yang multipolar. 

Konsekuensi perang akan 

sangat panjang dan diikuti 

dengan bencana kemanu-

saan yang hebat. Rasionali-

tas menjadi sumber per-

timbangan bagi negara un-

tuk menyatakan perang 

dengan negara lain, ten-

tang sejauh mana ia akan 

mengorbankan yang men-

jadi miliknya dan apa yang 

akan ia dapatkan.  

Jika dilihat, ada beberapa 

f a k t o r  y a n g  a k a n 

mempengaruhi keputusan 

Israel untuk menyatakan 

perang dengan Iran. Per-

tama, mengenai dukungan 

dari negara-negara super 

power, terutama dalam hal 

ini AS. Israel faktanya 

merupakan negara kecil 

dengan penduduk hanya 

sekitar 7 juta jiwa, 

dibandingkan dengan Iran 

yang 78 juta jiwa. Hal yang 

selama ini membuat Israel 

bertahan baik secara mili-

ter maupun ekonomi ada-

lah dukungan dari AS 

dengan lobi Yahudi dalam 

pemerintahan AS. Namun, 

jika melihat bagaimana 

sikap Obama mengenai 

tindakan Israel yang 

cenderung provokatif 

dengan Iran, kita dapat 

menyimpul-

kan bahwa 

O b a m a 

sendiri mes-

kipun menya-

takan sikap 

yang keras 

terhadap pro-

gram nuklir 

Iran, namun 

juga men-

gecam tindakan provokasi 

dari Israel.  

Kedua, faktor geografi dan 

perpolitikan kawasan Ti-

mur-Tengah. Secara geo-

grafis, Iran dan Israel tidak 

terletak berbatasan, se-

hingga konflik antara 

kedu a nega ra  a ka n 

mempengaruhi negara-

negara di kawasan seki-

tarnya. Saat ini negara 

yang menjadi penentu ter-

bukannya kemungkinan 

konflik adalah Suriah. Ini 

d i k a r e n a k a n  S u r i a h 

“menyediakan” akses mili-

ter, dalam artian bahwa 

Suriah ada di antara Israel 

dan Iran sehingga wila-

yahnya akan dijadikan 

wilayah perlintasan atau 

bahkan pertempuran, jika 

seandainya perang benar-

benar terjadi. Namun, Su-

riah sendiri sedang men-

galami krisis politik dan 

s eg a l a  ke mu ng k ina n 

mengenai masa depan 

pemerintahan Suriah 

masih belum dapat dipasti-

kan. Sehingga Israel pun 

akan sangat gegabah jika 

mengambil tindakan lebih 
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Ilustrasi Israel vs Iran  
(N. Shreyas) 

Konsekuensi 

perang akan 

sangat panjang 

dan diikuti 

dengan 

bencana 

kemanusaan 

yang hebat 



Tahun baru Masehi bergu-

lir di Timur tengah. Masih 

banyak persoalan yang ter-

sisa dari tahun 2012 yang 

diprediksi masih akan me-

warnai perjalanan kawasan 

di 2013.  

Konflik Suriah akan 

menginjak tahun ke dua 

dan belum menunjukkan 

tanda-tanda mereda. Pros-

es solusi politik dan atau 

militer menjadi pokok ba-

hasan dunia. Masalah 

pengungsi Suriah juga 

menjadi perhatian serius 

karena penderitaan yang 

parah. 

Sikap siap-siaga Turki 

dengan bantuan NATO ter-

hadap Suriah bisa menjadi 

indikasi intervensi militer 

asing di Suriah tahun ini.  

Arab Saudi berupaya tam-

pak lebih demokratis dan 

akomodatif bagi perempu-

an. Jika transformasi terse-

but benar-benar terjadi 

maka akan berpengaruh 

pada negara-negara kon-

servatif Islam lain mulai 

tahun ini. 

Rekonsiliasi Hamas-Fatah 

sedang diimplementasikan, 

menambah kuat posisi Pal-

estina setelah mendapat 

kedudukan sebagai negara 

pemantau non-anggota dari 

Majelis Umum PBB. Na-

mun, Palestina akan 

mendapat sikap keras Isra-

el yang akan membangun 

pemukiman E1 di Jerusa-

lem.  

(lp) 
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...keputusan Israel untuk 

memulai perang terbuka 

dengan Iran merupakan 

kebutusan yang sangat 

“bahlul (Arab, bodoh)” 

Follow twitter kami 

di @MESI_mideast 

untuk dapatkan 

update terbaru 

tentang MESI dan 

Timur Tengah 

@MESI_MIDEAST 

jauh. Ketiga adalah peru-

bahan pola konflik dalam 

era perang modern. 

Menurut William S. Lind 

dalam tulisannya mengenai 

“fourth generation warfare” 

perang yang akan terjadi 

pada abad 21 tidak akan 

sama dengan perang-

perang yang telah terjadi 

sebelumnya. (ke hal 3) 

Perang tidak akan seseder-

hana negara melawan 

negara dengan kekuatan 

angkatan bersenjatanya. 

Namun semakin dirumit-

kan dengan aktor bukan-

negara yang membawa mo-

tivasi-motivasi tertentu. 

Salah satu pihak tambahan 

yang mungkin muncul ada-

lah milisi. Penggunaan 

kekuatan milisi atau para-

militer akan menjadi 

kewajaran, kegagalan AS di 

Irak merupakan gambaran 

yang sangat jelas mengenai 

bagaiaman perang modern 

menurut Lind. AS dengan 

segala potensi militer dan 

ekonominya pun kerepotan 

dalam menghadapinya da-

lam panggung Irak. Se-

dangkan Israel sendiri tid-

ak memiliki sumber daya 

y a n g  c u k u p  u n t u k 

menghadapi perang yang 

berkepanjangan, terutama 

dari segi kuantitas sumber 

daya manusianya. Faktor 

keempat adalah resiko 

bangkitnya Pan-Arabisme 

diantara negara-negara 

Arab. Bagaiamana Pan-

Arabisme harus dipertim-

bangkan lagi? Mari kita 

lihat saat terjadi serangan 

udara Israel atas Gaza be-

berapa waktu lalu. Kita 

dapat melihat sikap keras 

Mesir dan Turki atas aksi 

agresi udara Israel. Aki-

batnya keputusan Israel 

untuk memulai perang ter-

buka dengan Iran merupa-

kan kebutusan yang sangat 

“bahlul (Arab, bodoh)”. 

Lalu bagaimana dengan 

kemungkinan serangan 

lebih dulu yang dilakukan 

oleh Iran? Untuk menja-

wab pertanyaan ini kita 

cukup melihat pada posisi 

Iran yang sangat rapuh 

diantara negara-negara 

Arab. Perlu diingat, secara 

bangsa Iran bukan meru-

pakan bangsa Arab, namun 

Parsi. Kita dapat melihat 

dengan bahasa dan latar 

belakang yang berbeda, 

walaupun secara agama 

Iran pun menganut Islam 

juga, tapi mereka Syiah 

dan bukan Sunni yang 

umum dianut oleh negara 

Arab lainnya. Selain itu 

perseteruan Irak dengan 

Iran di masa lampau telah 

menunjukan bagaimana 

kemungkinan perseteruan 

diantara negara-negara 

Timur-tengah sendiri, dan 

jika Iran melakukan aksi 

agresi lebih dulu maka 

dikhawatirkan, bukannya 

persatuan yang akan diga-

lang, namun akan mencip-

takan perang di dalam ka-

wasan. Itu adaah beberapa 

hal yang perlu dipertim-

bangkan oleh Iran jika 

ingin menyerang Israel. Itu 

memang baru satu faktor, 

dari faktor Timur-Tengah. 

Dari faktor itu saja, Iran 

sudah harus memikirkan 

banyak hal, apalagi jika 

harus ditambah dengan 

faktor intervensi asing 

yang bisa saja memihak 

Israel, seperti AS, ataupun 

pihak-pihak yang memihak 

Israel jika Israel diserang 

terlebih dahulu.  

(mya, akb) 
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Kalau kita bicara tentang konflik 

di Timur Tengah, konflik mana 

yang muncul di pikiran kita? atau 

Perang Saudara di Suriah bisa 

saja, tidak lupa juga Perang Irak, 

Arab Spring, dan tentu saja yang 

selalu menjadi ikon konflik Timur 

Tengah: Konflik Palestina Israel. 
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 Cuaca buruk berupa hujan deras dan udara dingin menerpa Timur tengah. Me-
nyebabkan hujan salju di daerah seperti Jerusalem dan Lebanon serta menyebab-
kan penderitaan pengungsi Suriah bertambah parah. 

 Pertemuan di Jenewa menyebutkan tidak ada solusi politik untuk konflik Suriah 
jika Assad tidak turun. Sementara Rusia, sekutu Suriah, mendukung langkah 
utusan PBB untuk Suriah namun tetap menolak turunnya Assad sebagai prekondi-
si solusi damai. 

 Bank sentral negara-negara Maghribi meluncurkan Bank Sentral Investasi untuk 
menggenjot kemajuan ekonomi di kawasan tersebut. 

 Iraq menerima USD 5 juta sebagai kompensasi penyiksaan di penjara Abu Ghraib 

 Arab Saudi memiliki 30 perempuan anggota Majelis Shura dari 150 anggota. Meski 
demikian, banyak pihak pesimistis terhadap niat pemerintah mengakomodasi hak-
hak perempuan.  

 Liga Sepakbola Mesir bergulir kembali setelah setahun absen pasca-tragedi Port 
Said yang menewaskan 70 fans. 

 Demonstran memprotes pembangunan pemukiman Yahudi E1 oleh Israel dengan 
mendirikan tenda di lokasi. Militer Israel membubarkan mereka beberapa hari 
kemudian. 

Mengapa perang di Timur tengah seakan tak pernah berhenti? 

Mengapa datang silih berganti dan membutuhkan waktu lama 

untuk berdamai? Simak pula mengenai sejarah kopi dari Timur 

tengah, Arabian wine! 
NEXT WEEK!!! 


