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Abstrak 
 
 

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan keberhasilan revolusi Iran dalam proses 
pengubahan sistem politik dari monarkhi kepada sistem republik tanpa 
sedikiitpun meneteskan darah rakyat. Ide revolusi Islam Iran bergerak merambah 
jantung masyarakat segera setelah fatwa Khomaini tahun 1978. Penggalangan 
kekuatan revolusi untuk meruntuhkan pemerintahan monarkhi Shah Reza dan 
menggantikannya dengan pemerintahan Islam mencapai puncaknya pada 4 
September 1978. Ada beberapa peristiwa penting yang menyebabkan timbulnya 
revolusi Islam Iran, yakni peristiwa perayaan terbentuknya kerajaan Persia, 
pembentukan Partai Sosialis Restakhiz tahun 1974, pergantian Kalender Hijriah 
dengan Kalender Kerajaan, Syahidnya Ayatollah Mustafa Khomeini secara 
misterius, dan peristiwa Ekstradisi Ayatollah Ruhullah Khomeini. Sedangkan 
strategi yang dipakai untuk menggulingkan dinasti monarkhir Shah Iran adalah 
menarik simpati pihak luar yang kontra-ideologis dengan Amerika Serikat sebagai 
sekutu Shah Iran, menjalin kerjasama dengan partai-partai liberal, dan 
memanfaatkan isu-isus Keislaman untuk memperoleh legitimasi sekaligus 
membangkitkan rasa anti-Amerika di kalangan masyarakat muslim Iran. 
 
Kata kunci : Revolusi Iran, Khomeni, Keislaman 

 
 

Pendahuluan. 
 
Keberhasilan revolusi Islam Iran tanggal 11 Pebruari 1979 adalah sebuah deskripsi 
dramatis bagi semangat kebangkitan Islam militan di bekas kerajaan Persia tempo 
dulu, tidak saja membuat miris rezim semi-feodal di dunia Arab, namun juga 
menimbulkan kekhawatiran berat di dunia barat. Tergulingnya Shah Iran menyesakkan 
dada penguasa semi-feodal di negara-negara Timur-Tengah yang menganggap Shah 
sebagai pelindung mereka. Pasca penarikan pasukan Inggris dari kawasan itu, Iran 
menjadi “Posko-Luar” bagi imperialisme Amerika di kawasan Timur-Tengah, sembari 
saat itu, shah Iran juga mengukuhkan diri sebagai gendarme (polisi) bagi negara-
nagara Arab konservatif yang menyambut seluruh kebijakan Shah dengan antusias 
walaupun mayoritas kebijakan tersebut sangat pro-Israel [1]. Bagi dunia barat, 
terutama Amerika, revolusi Iran merupakan petaka dan momok menakutkan bagi 
langgengnya kekuatan dan kekuasaannya di negeri para mullah itu.  Berbagai 
kebijakan yang bersifat konfrontatif dengan negara Amerika Serikat dan sekutunya 
plus Israel yang ditampilkan sang deklarator Revolusi Ayatollah Ruhullah Khomeini 
merupakan pengejawantahan dari cita-cita dasar rakyat Iran. 
 
Menarik, saat revolusi Islam Iran ditinjau dari aspek pergerakan kebangkitan kaum 
Islam militan hingga mampu merebut kekuasaan dari genggaman rezim diktator tanpa 
sedikitpun meneteskan darah rakyat. Perubahan sistem politik Iran dari monarkhi yang 
turun temurun menjadi republik Islam melahirkan sifat pemerintahan dan 
kepemimpinan dalam masyarakat muslim yang didasarkan pada konsep Vilayat-e-
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Faqih (perwalian oleh pemimpin keagamaan tertinggi). Konsep ini berakar dari teori 
Syi’ah tentang legitimasi politik dan konsep Imamah. Menurut teori ini, Ali ibn Abi 
Thalib dan keturunannya dari pernikahannya dengan Fathimah binti Muhammad 
merupakan wali yang sebenarnya dalam memimpin baik dalam bidang politik maupun 
dalam bidang spiritual umat Islam yang sah [2]. Jadi menurut kaum syi’ah selain 
keturunan Ali ibn Abi Thalib tidak berhak untuk memimpin umat Islam.  
 
Ajaran syi’ah merupakan ujung tombak bagi gerakan protes sosial dan politik. Ini 
berkaitan erat dengan asas-asas doktriner seperti imamah, valayat, dan ijtihat.  Seperti 
diketahui bahwa perbedaan fundamental antara muslim Sunni dan Syi’i adalah pada 
doktrin imamah Syi’i yang berbeda dengan khilafah Sunni. Khalifah adalah pengganti 
Nabi yang terpilih dan dipilih. Khalifah menggantikan kepemimpinan politik dan militer 
tetapi tidak pada kewenangan religi Muhammad. Sebaliknya, menurut Syi’i 
kepemimpinan umat adalah hak imam, yang meski bukan seorang Nabi, memperoleh 
ilham Ilahi, suci dari dosa, tidak bisa salah, dan pemimpin religio-politik [3]. Karenanya, 
ajaran syi’ah juga berhubungan dengan  otonomi keuangan lembaga keagamaan dari 
negara. Dalam bukunya Islamic Goverment, Khomeini menghujat para mujtahid di Iran 
yang hanya puas dengan menulis risalah-risalah praktis tentang masalah-masalah 
teknis peribadatan dan moralitas pribadi. Ia juga mengkritik pendapat bahwa posisi 
kaum ulama adalah duduk di pojok mesjid di Najat atau Qumm dan membaca 
peraturan-peraturan mengenai menstruasi dan kelahiran bayi merupakan kekeliruan 
yang sangat menggelikan, yang dikembangkan oleh kaum imperialis dan perwakilan-
perwakilan mereka di dalam negeri [4]. Akhirnya, ajaran ini menggunakan sejumlah 
besar kosa kata dan unsur-unsur dramaturgis yang sesuai bagi orang-orang yang 
beriman.  
 
Latar Belakang Kemunculan Revolusi Islam Iran  
 
Ada beberapa peristiwa yang melatarbelakangi timbulnya gerakan revolusi Islam di 
Iran, yaitu: 
1. Peristiwa perayaan terbentuknya kerajaan Persia. 

Perayaan ulang tahun ke 2.500 tahun pendirian pertama kerajaan Persia oleh 
Cyrus pada tahun 550 SM yang dikonsentrasikan di Persepolis pada oktober 1971 
[3], menyisakan penderitaan yang sangat dahsyat bagi rakyat Iran. Pesta ini 
dilakukan selama tiga hari yang menelan ratusan juta dollar dengan suguhan 
minuman keras dan makanan-makanan serba mewah yang dihidangkan oleh koki-
koki yang didatangkan dari Paris. Pesta megah yang diadakah di wilayah propinsi 
Baluchistan, Sistan, dan Fars untuk penduduk asing berbanding terbalik dengan 
realitas kondisi masyarakat di sana yang bukan hanya tidak dapat ikut serta dalam 
perayaan itu, tetapi malah sebagian mereka menderita kelaparan [5]. Dana yang 
digunakan untuk pesta tersebut diambil dari kas negara yang merupakan hasil jual 
minyak negeri Iran. Pendapatan minyak yang meningkat justeru menciptakan 
tekanan sosial yang akhirnya menimbulkan kisruh yang cukup dahsyat sekaligus 
menggusur kekuasaan Shah Iran.  Keuntungan yang diperoleh dari minyak 
didistribusikan secara tidak adil dan terkonsentrasikan pada bebrapa kelompok 
saja dan kenyataannya kemewahan yang mereka tampilkan secara terang-
terangan untuk melegitimasikan simbol modernisme [1].  
 
Sebagai catatan kritis, bahwa revolusi minyak di awal dekade tujuh puluhan telah 
menciptakan ketegangan sosial yang sangat mengkhawatirkan di Iran. Di satu sisi, 
revolusi ini mengganggu pola ekonomi tradisional masyarakat dan mengakibatkan 
bencana ekonomi bagi warga yang mata pencahariannya dari hasil pertanian. Di 
sisi lain, revolusi ini juga menyebabkan hanya beberapa gelintir orang yang 
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merasakan nikmat melimpah ruah dari proyek perminyakan ini. Lebih menyakitkan 
lagi, kehidupan mereka penuh dengan kemewahan dan bergaya modern ala barat.  
 

2. Pembentukan Partai Sosialis Restakhiz tahun 1974. 
Sebelumnya, shah memerintahkan pendirian berbagai partai, di antaranya Partai 
Kebangsaan dan Partai Iran Baru. Namun pada tahun 1974, Partai Sosialis 
Restakhiz, hasil bentukan shah merupakan satu-satunya partai pemerintah di Iran. 
Seluruh rakyat wajib bergabung dengan partai tersebut dan bila ada yang 
menentang maka akan dikenai hukuman untuk meninggalkan negara Iran. Partai 
ini berazaskan tiga prinsip, yaitu berdasarkan undang-undang pemerintahan 
kerajaan, revolusi Shah dan rakyat. Hal ini menyakitkan hati para mullah dengan 
segera mengumumkan perlawanannya terhadap partai bentukan Shah Iran ini dan 
mengeluarkan fatwa haram untuk bergabung dengan partai tersebut. 
 
Sikap “anti Profiteering” yang diterapkan oleh partai ini mengakibatkan beban pajak 
yang sangat berat harus ditanggung oleh rakyat, terutama para pedagang dan 
pelaku ekonomi. Bagi yang menentang bahakn ada dipenjara. Hal ini tidak saja 
berakibat pada anjloknya ekonomi rakyat sehingga meicu kemarahan kaum 
pedagang yang tersingkirkan, tetapi juga berdampak buruk bagi situasi politik di 
dalam negeri [5] 
. 

3. Peristiwa Pergantian Kalender Hijriah dengan Kalender Kerajaan. 
Kemarahan penduduk muslim Iran semakin memuncak ketika di penghujung 1976, 
pemerintah menggantikan kalender Islam Hijriah dengan kalender kerajaan.  
Keputusan itu diambil oleh dewan permusyawaratan dan senat dalam acara 
peringatan hari lahirnya Reza Khan. Perhitungan kalender tersebut dimulai sejak 
didirikannya kerajaan Archaemenid pada 529 SM. Peristiwa yang terjadi kemudian  
adalah dalam semalam tahun di Iran berganti dari tahun 1355 menjadi 2535. 
 

4. Peristiwa Syahidnya Ayatollah Mustafa Khomeini secara misterius. 
Syahidnya Ayatollah al-Hajj Sayyid Mustafa Khomeini pada 23 Oktober 1977 di 
Najaf, Irak, kembali menyulut gelora perjuangan yang selama ini dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi. Mustafa Khomeini adalah putra sulung Ayatollah Ruhullah 
Khomeini yang menggelorakan semangat perjuangan komunitas muslim Iran untuk 
meruntuhkan sistem pemerintahan kerajaan. Gelora tersebut semakin membara 
setelah Koran Ettelaat memuat tulisan artikel yang menghujat Imam Khomeini dan 
kalangan ulama secara umum. Masyarakat muslim menggelar aksi demonstrasi 
besar-besaran memprotes isi artikel Koran Ettelaat, namun aksi tersebut dibalas 
oleh tentara pemerintah dengan mambantai warga kota Qom [5]. 
 
Dalam sejarah bangsa Iran, keterlibatan ulama dalam pemerintahan bukanlah hal 
baru. Pada periode Syafawi (1501 – 1722) kaum ulama yang menyatakan diri 
sebagai turunan langsung dari Imam selalu mendapatkan jabatan dalam 
administrasi pemerintahan. Pada masa Dinasti Qajar (1785 – 1825) prilaku mereka 
berbalik sama sekali menjadi protes menentang apa yang mereka lihat sebagai 
pelanggaran terhadap keadilan Imam. Namun pada masa rezim Pahlevi berkuasa 
(1925 – 1979), setelah 30 tahun tidak terlibat dalam aktifitas sosial politik dan tidak 
dilibatkan sama sekali, maka elit ulama mengajukan tuntutan keras terhadap 
perlunya keterlibatan kaum cendekia religius dalam hal politik. Meski aktifitas para 
ulama dikekang, namun pada masa kekuasaan Shah Pahlevi gerakan 
pembaharuan agama telah tumbuh subur yang dinahkodai oleh para ulama. 
Gerakan berbasis ideologi syi’ah ini mulai bersemi sejak tahun 1950-an hingga 
terjadinya revolusi Iran [3]. 
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5. Peristiwa Ekstradisi Ayatollah Ruhullah Khomeini. 
Hasil pertemuan menteri luar negeri Iran dan Irak di New York menetapkan bahwa 
Imam Khomeini  harus dikeluarkan dari Irak.  Pada tanggal 24 September 1978, 
rumah sang Imam di Najaf dikepung oleh tentara Irak. Pengepungan tersebut 
memicu kemarahan umat Islam di Iran, Irak, dan negara-negara lainnya. Pada 4 
Oktober 1978, Khomeini berencana menuju ke Kuwait, namun atas desakan rezim 
shah Iran maka pemerintah Kuwait menolak kehadiran Imam di negaranya. Pada 6 
Oktober 1978, Imam Khomeini hengkang ke Paris, Perancis di sebuah pinggiran 
desa kecil Neauphle-le-Chateau [5]. Dia tinggal di rumah salah seorang warga Iran, 
Sayyid Askari. Selama tinggal di Perancis, semangat memperjuangkan cita-citanya 
terus menggelora meski harus meninggalkan tanah kelahirannya. Di negeri asing 
dia rancang strategi juang demi kemuliaan suara dan hak rakyat Iran yang selama 
ini dipenjara dalam istana monarkhi. Dari negeri Perancis, dia mengumandangkan 
semua penderitaan dan ketertidasan masyarakat Iran kepada dunia serta 
mengatakan apa yang sedang terjadi di bumi Iran.  

 
 
Sekilas tentang Sang Pencetus Rovolusi. 
 
Sang Imam, pemimpin revolusi tak berdarah di negeri bekas kekuasaan dinasti 
Syafawi (1501 – 1722) ini lahir pada tanggal 24 September 1902 bertepatan dengan 
tanggal 20 Jumadul Akhir 1320 H di sebuah kota kecil bernama Khomein. Putra ketiga 
dari lima bersaudara ini terlahir dari pasangan Said Mustafa Hindi dan Agha Khanum 
dengan nama kecil Ruhullah.  Ketika lahir, Ruhullah tidak mengenal wajah fisik 
ayahnya karena enam bulan sebelum kelahirannya, Said Mustafa ditembak mati oleh 
Mirza Qoli Sultan dan Ja’far Qoli (penguasa lokal) saat pulang dari Arak untuk meminta 
pertolongan kepada seorang gubernur propinsi. Ruhullah kecil dibesarkan oleh  
ibunya, Khanum, dan bibinya,  Sahiba. Namun saat usianya menginjak 15 tahun, 
kedua wanita yang sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhannya itupun wafat. 
Tanggungjawab keluarga berpindah ke pundak  anak tertua, Said Morteza [5]. 
 
Fase kehidupan Khomeini antara tahun 1908 – 1062 adalah masa di mana dia 
menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama Islam, di samping mengajar dan 
menulis tentang gagasan-gagasannya mengenai hidup bernegara dan bermasyarakat 
berdasarkan ajaran Islam. Pada umur 15 tahun dia belajar tata bahasa Arab dari 
kakaknya, Ayatollah Morteza Pasandideh. Namun pasca ibu dan bibinya meninggal 
pada tahun 1918 akibat kolera yang menimpa Iran. Morteza mengirim Khomeini ke 
Arak (sekarang Sultanabat) untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kota Arak saat 
itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di Iran yang memiliki banyak ulama 
terkemuka. Guru-guru yang mempengaruhi pandangan relijius Khomeini antara lain 
adalah Akhund Molla Abolqasem, Mirza Mehdi Da’i, dan Aqa Najafi.  
 
Kemudian pada tahun 1923, Ayatollah Ruhullah Khomeini melanjutkan rihlah 
intelektualnya ke jenjang perguruan tinggi di Qom. Di sana ia mengenal Ayatollah 
Abdul Karim Haeri-ye-Zahdi, yang mengajarinya untuk bersikap pasif terhadap 
penolakan Reza Shah kepada tradisi  dan budaya Islam yang dianut oleh sebagian 
besar masyarakat Iran. Pada tahun 1928 Khomeini menyelesaikan pendidikan 
kesarjanaannya di Qom. Setelah wafatnya Ayatollah Abdul Karim Haeri-ye-Zahdi pada 
tahun 1937, Khomeini belajar sekaligus menjadi asisten Ayatollah Sayyed Husayn 
Boroujerdi yang merupakan ulama sangat berpengaruh di Qom saat itu [5]. Di sinilah 
Khomeini bertemu dengan rekan-rekan yang belakangan membantunya 
menggulingkan rezim Pahlevi. Di antaranya adalah Ayatollah Mutahhari, Ayatollah 
Muntaziri, dan beberapa murid yang masih muda, seperti hujjatul Islam Muhammad 
Javad Bahonar dan hujjatul Islam Ali Akbar Hasyimi Rafsanjani. 
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Aktifitas politik Imam Khomeini baru dimulai setelah meninggal Ayatollah Sayyed 
Husayn Boroujerdi pada tahun 1961. para ulama aktivis Feyziyeh secara terbuka mulai 
menentang kebijakan Muhammad Reza Shah Pahlevi tentang kerja-samanya dengan 
negara-negara barat, adanya sekulerisme pada tatanan kehidupan bernegara di Iran, 
dan adanya sistem sentralisasi yang diberlakukan di Iran. 
 
Strategi Gerakan Revolusi Islam Iran. 
 
Revolusi terhadap pemerintah Shah Iran dan pemogokan rakyat terjadi setelah Imam 
Khomeini mengeluarkan statemen fatwanya pada tahun 1978 tentang larangan 
penyelenggaraan perayaan Nauruz dan 15 Sya’ban. Sementara itu, dalam rangka 
menyambut bulan ramadhan di tahun yang sama, Imam Khomeini mengeluarkan fatwa 
wajib bagi para da’i mengkompanyekan di setiap kesempatan ceramah di atas mimbar 
untuk membongkar berbagai tindak kejahatan Shah Iran. Bahasa politik para mullah 
sanggup menghipnotis masyarakat muslim untuk menjungkirkan kekuasaan monarkhi 
Reza Pahlevi [6].   
 
Gema fatwa sang Imam dan upaya para da’i di atas podium membahana ke seantero 
negeri, menyebabkan ide revolusi memasyarakat hingga ke seluruh pelosok kota dan 
desa di Iran. Akhirnya revolusi pecah di kota Isfahan pada bulan ramadhan tersebut. 
Pemerintahan kemudian mengumumkan keadaan darurat di berbagai kota. Namun 
demonstrasi terus berlangsung dalam waktu yang lama serta dalam radius yang 
semakin luas, sehingga merambah ke wilayah pusat [5]. Ketegangan pun tak 
terelakkan di kalangan istana Shah Iran yang sejak tahun 1953 memiliki hubungan 
istimewa dengan kolonial Amerika Serikat [7].  Seperti diketahui bahwa campur tangan 
Amerika serikat di Iran dalam kudeta tahun 1953 telah mampu mengembalikan 
singgasana kekusaan Muhammad Reza Fahlevi. Hal ini melecutkan kebencian rakyat 
kepada Shah yang dari hari ke hari semakin intim dengan negeri penjajah tersebut. 
 
Pada 9 Agustus 1978, pembunuhan massal di Abadan terhadap ratusan rakyat tak 
berdosa dilakukan oleh militer Iran di bawah komando brigade SAVAK. Pemerintahan 
Amuzghar jatuh dan digantikan oleh perdana menteri baru bernama Ja’far Syarif Imami 
yang mengaku pengikut Sayyid Syari’atmadari dan pendukung ulama. Dialah yang 
membatalkan kalender kerajaan dan kembali memberlakukan kalender Islam Hijriah 
sebagai kalender resmi negara [5]. 
 
Taktik lain yang dipraktekkan oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini dalam memimpin 
perjuangan melawan Shah Iran adalah menjalin kerjasama dengan kelompok liberal 
dan Marxis seperti Chirika-i-Fedayeen dan Mojahidin-i-Khalq. Partai Tudeh (Partai 
Komunis Pro-Sofyet) juga mendukung Khomeini. Untuk mendapat simpati dari 
kelompok liberal dan sayap kiri, Ayatollah menampilkan citra dirinya sebagai oposisi 
moderat yang menghargai demokrasi. Liz Thurgood, seorang wartawan Guardian, 
menggambarkan Imam Khomeini sebagai tokoh “revolusioner-reaktif”. Kala itu, dia 
kerap menggembar-gemborkan bahwa Republik Islam Iran akan dilandaskan pada 
“amanat penderitaan rakyat” dengan bentuk dan jenis pemerintahan akan ditentukan 
oleh rakyat. Sang Imam juga mengatakan bahwa “kaum wanita boleh menentukan 
aktifitas mereka, nasib mereka, termasuk jenis pakaian mereka, asalkan tidak 
menyimpang dari  ketentuan” [1].  
 
Selain itu, dalam upaya menggulingkan rezim Shah Iran, Ayatollah Ruhullah Khomeini 
memanfaatkan isu-isus Keislaman untuk memperoleh legitimasi sekaligus 
membangkitkan rasa anti-Amerika di kalangan masyarakat muslim Iran. Beberapa 
statemen sang Imam diupayakan seideologis mungkin dalam rangka menentang 
imperialisme Amerika. Namun sesekali ia juga menggunakan istilah yang sarat dengan 
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muatan agama, misalnya sebutan “kekuatan setan” untuk Amerika. Juga sering 
menyebut kaum komunis sebagai “anak-anak setan”. Karena itu, Asghar Ali Engineer 
mengatakan bahwa keliru jika menyebut Imam Khomeini sebagai tokoh pemimpin 
Revolusioner (kalau istilah revolusioner digunakan dalam pengertian politik modern). 
Secara umum, dia adalah seorang konservatif sejati dan interpretasinya terhadap 
Islam tidak mengilhami upaya revolusionernya untuk menggulingkan rezim Shah [1] 
 
Penggalangan kekuatan revolusi untuk meruntuhkan pemerintahan monarkhi Shah 
Reza dan menggantikannya dengan pemerintahan Islam mencapai puncaknya pada 4 
September 1978 ketika salat Idul fitri di Qaethariyah, Teheran dengan imam Dr. Syahid 
Mufattah. Dukungan rakyat terhadap perjuangan Imam Khomeini sangat kentara 
terlihat dan bahkan usai salat idul fitri, demonstrasi besar-besaran digelar di Teheran. 
Akibatnya, pemerintah memberlakukan keadaan darurat di Teheran dan 12 kota besar 
lainnya. Namun rakyat tetap menuruskan demosntrasi, meskipun tank-tank militer dan 
truk-truk pengangkut tentara berdatangan untuk menghadang para demosntran. Pada 
7 September 1978 terjadi lagi demonstrasi di kota Teheran dengan kekuatan rakyat 
yang lebih besar lagi hingga keesokan harinya tanggal 8 September 1978. Pada hari 
itulah terjadi tragedi jum’at berdarah yang menelan korban ribuan jiwa. Pada Januari 
1979, Imam Khomeini yang berada di pengasingan membentuk Dewan Revolusi Islam. 
Shah Reza Pahlevi dan keluarga akhirnya kabur dari Iran pada 16 Januari 1979 
setelah terbentuknya Dewan Kerajaan dan pengambilan mosi kepercayaan atas 
kabinet Perdana Menteri Bakhtiar [5]. 
 
Kemenangan Kaum Jelata di Negeri para Mullah. 
 
Kembalinya Ayatollah Ruhullah Khomeini dari pengasingan ke negeri Iran pada 1 
Pebruari 1979 menjadi tonggak awal bagi kebangkitan gagasan keislaman dalam 
poros negara yang berdaulat. Saat-saat kemenangan revolusi Islam tiba sepuluh hari 
setelah kedatangan Imam Khomeini ke tanah airnya. Dia banyak menemui kelompok-
kelompok pengunjung dari berbagai penjuru Iran yang menyatakan bai’at (janji setia). 
Di antaranya yang paling menonjol adalah bai’at yang dilakukan oleh para perwira 
angkatan darat dan para perwira angkatan udara  pada 8 Pebruari 1979. Ini penting 
ditela’ah, karena bai’at mereka merupakan sinyal terang bahwa pemerintahan 
monarkhi Shah Reza Fahlevi akan berakhir.  
 
Kaburnya Perdana Menteri Bakhtiar ke luar negeri pada pagi tanggal 11 Pebruari 1979 
adalah pertanda kemenangan kaum revolusioner Islam dan berakhirnya kekuasaan 
monarkhi rezim Dinasti Fahlevi yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Pada tanggal 
yang sama, Imam Khomeini mengumumkan pemerintahan sementara dan pada 
tanggal 30 dan 31  Maret 1979, pemerintahan sementara meminta semua warga Iran 
yang berusia 16 tahun atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menentukan 
sistem pemerintahan yang berlandaskan Republik Islam sebagai bentuk pemerintahan 
dan konstitusi yang baru melalui referendum. Hasilnya, 98% warga memilih untuk 
menggantikan sistem monarkhi menjadi sistem Republik Islam. Akhirnya, kemenangan 
rakyat jelata yang direpresentasikan oleh kaum revoluisoner di negeri Mullah tercapai 
sudah dengan terpilih dan dilantiknya Abolhasan Banisard sebagai Perdana Menteri 
pertama Republik Islam Iran pada 4 Pebruari 1980. 
 
 
Kesimpulan 
 
Keberhasilan revolusi Islam Iran pada tahun 1979 sangat ditentukan oleh kesadaran 
rakyat Iran bahwa untuk keluar dari cengkeraman kekuatan monarkhi Shah Iran yang 
bersekutu dengan Amerika Serikat dengan cara menyatukan kekuatan rakyat itu 



 

355 

 

Prosiding SNYuBe 2013 

sendiri. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhullah Khomaini yang selalu 
mengobarkan spirit perlawanan terhadap ketidakadilan Shah Iran dari negeri 
pengasingan mempu mengusir Shah Reza Pahlevi dari negeri para Mullah tersebut 
dan selanjutnya menyerahkan sistem pemerintahan ditentukan oleh rakyat melalui 
referendum. Akhirnya Iran berubah dari sistem monarkhi kepada sistem republik Islam 
setelah berada di bawah kungkungan sistem kerajaan selama  beberapa decade. 
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