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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Hubungan Internasional merupakan fenomena yang 

unik untuk difahami dan diamati,dalam hubungan 

internasional ada dua hal yang paling sering muncul yaitu 

Politik Internasional dan Politik Luar Negeri,pembuatan 

kebijakan politk luar negeri tidak bisa dipisahkan dari faktor 

pemimpin yang menjadi Decision maker
1
.Hubungan 

Internasional diartikan oleh K.J Holsty dalam bukunya 

International Politics mendefenisikan Hubungan Internasional 

dapat difahami bahwa aktifitas hubungan internasional yang 

pada zaman modern merupakan aktifitas yang tidak hanya 

dilakukan oleh dua negara (Bilateral) atau lebih (multilateral) 

saja,namun segala aktifitas citizen
2
 yang melewati batas batas 

kedaulatan negara secara teritorial dapat dikatagorikan sebagai 

Hubungan Internasional
3
. 

Politik luar Negeri diartikan sebagai instrumen yang 

tidak dapat dilepaskan dalam Hubungan Internasional, Carlton 

Clymer Rodee et al. mengatakan, “Pola perilaku yang 

diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan 

kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain 

“[yaitu] bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun 

prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan 

pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam 

untuk bersaing dengan negara lain di dalam lapangan 

internasional.”  

Dalam lebih satu abad dunia internasional telah 

banyak berubah pasca perang Dunia satu, dua, dan perang 

lainya, salahsatu perubahan yang dapat terlihat adalah 

                                                 
1
 Pembuat kebijakan atau dalam hal ini adalah presiden sebagai 

2
 Masyarakat pada umumnya 

3
 Holsty (1991) 
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terbentuknya PPB,World Bank, dan IMF 
4
,pasca 1945 juga 

banyak Negara yang merdeka dan atau di merdekakan oleh 

penjajahnya salah satunya adalah Venezuela  yang diberikan 

kemerdekaanya oleh Spanyol pada 5 juli 1981. 

Venezuela merupakan Negara yang terletak di benua 

amerika Utara yang bersebelahan dengan negara Brasil 

dibagian selatan, bertetangga dengan Kolombia disebelah 

barat, serta Negara Guyana disebelah Timur
5
. Bentangan luas 

NegaraVenezuela diantara 0
0
8‟ dan 12

0
11‟ lintang Utara dan 

60
0
dan 73

0
bujur barat

6
.  Negara ini juga dapat dikatakan 

negara paling utara dengan jumlah penduduk sekitar 31 juta 

jiwa serta memiliki luas wilayah Atas karunia Tuhan Negara 

ini juga diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah di 

darat Hutan Tropis dan lahan yang subur maupun dilaut yang 

memiliki nilai keindahan yang luar biasa.  

Orang pertama yang pertama kali mengklaim 

menemukan oleh Wilayah ini adalah Cristopher Colombus
7
 

dan dia mengirimkan surat kepada Raja dan Ratu Spanyol 

bahwa Venezuela adalah paradise. “Semua ini membuktikan 

bahwa kawasan ini merupakan Surga Dunia”
8
sejak berdiri 

sebagai negara dan diakui pada tahun1845 negara venezuela 

mengalami peningkatan perekonomian dalam beberapa dekade 

                                                 
4
 UN: United Nation,World Bank, dan IMF : International Monetary 

Fund 
5
Richard A Crooker, Venezuela, New York: Chelsea House 

Publishing, 2006 Hal. 10. 
6
 Peta Venezuela (Terlampir) 

7
Cristopher Colombus Warga Spanyol yang lahir pada tahun 1451  di 

Genoa kemudian meninggal pada tahun 1506 di Valladolid dibulan 

Mei. Dia merupakan Navigator dan Laksamana Hebat yang pernah 

memimpin Trans Atlantik ( 1492 – 93 ),(1493-96),(1498-1500) 

terakhir (1502 – 04) yang menjadi awal Kolonisasi dan Eksploitasi 

Benua Amerika oleh Bangsa Eropa. Source: 

https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus 

Diakses pada 16 Desember 2017 pada pukul 23.00 
8
 H Michael Tarver and Julia C. Frederik. The History of Venezuela. 

London: Greenwood Press, 2005, hlm. 1-2. 

https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus
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dengan komoditas utama dari negara tersebut ialah minyak 

bumi yang sudah diekspor ke beberapa negara,dan adapula 

komoditas lainya yaitu kopi. Atas karunia Tuhan Negara ini 

juga diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah di 

darat maupun dilaut. setelah perang dunia satu, Venezuela 

menjadi negara dengan GDP terbesar yaitu pada tahun 1935 

setelah itu Venezuela terus berupaya menigkatkan 

kesejahteraan negaranya dengan cara memanfaatkan sumber 

daya alam yang mereka miliki,meskipun tidak memiliki 

teritorial laut yang luas akan tetapi minyak yang dimiliki 

negara tersebut telah cukup untuk mensejahterakan rakyat 

Venezuela. 

Dalam 13 tahun terakhir sejak 2012, sebagian besar 

pembahasan ekonomi Venezuela telah berasumsi atau 

menyimpulkan bahwa ia menuju ke beberapa jenis 

keruntuhan. Masalah perminyakan menjadi perhatian penting 

mengingat sumber penghasilan utama negara ini adalah 

komoditas tersebut. Saat tidak adanya pengendalian PDVSA 

atau perusahaan minyak nasional milik Venezuela, terjadinlah 

ketidakstabilan ekonomi, dimana hal ini terjadi saat empat 

tahun pertama pemerintahan Chavez. Kudeta militer yang 

terjadi pada bulan April 2002 membuat pemogokan minyak 

yang mengakibatkan resesi yang sangat parah hingga 

mengilangkan 29 persen PDB Venezuela. Bahkan setelah 

kejadian ini dinyatakan pulih, IMF justru meremehkan 

ekonomi Venezuela dapat tumbuh secara dahsyat hingga 

mencapai 10,6 persen, 6,8 persen, dan bahkan 5,8 persen dari 

tahun 2002-2006. Namun, keadaan justru berbalik dimana 

pada kuartal pertama tahun 2003 hingga kuartal keempat tahun 

2008, GDP riil Venezuela justru tumbuh hampir dua kali lipat 

dari akhir pemogokan minyak tersebut.  
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Gambar 1. 1 Real GDP Venezuela tahun 1998-2012 

Sumber: Weisbrot & Johnston, 2012 

 

Gambar diatas menunjukkan bagaimana kebijakan yang 

datang dari luar dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di 

Venezuela. Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Venezuela 

mengalami berbagai fluktuasi yang diakibatkan oleh 

kekacauan politik yang datang dari intervensi dan kebijakan 

asing seperti adanya kudeta militer dan berbagai kerusuhan 

lainnya serta industri minyak yang tidak terkontrol dengan 

baik oleh pemerintah. Pemogokan minyak pada tahun 2002 

hingga 2003 menyebabkan perekonomian menjadi anjlok, 

hingga akhirnya tahun 2003 perekonomian dapat distabilkan 

dan industri minyak dapat kembali dikuasai oleh pemerintah, 

dan pada tahun inilah ekonomi dapat tumbuh dengan sangat 

cepat. Setelah lima kuartal resesi, ekonomi mulai tumbuh pada 

kuartal kedua tahun 2010. Hampir dua tahun kemudian, pada 

kuartal pertama 2012, ekonomi melewati tingkat GDP riil 

yang telah dicapai sebelum resesi terbaru. 
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Setelah terpilihnya Hugo Chavez membuat arah 

kebijakan politik luar negari Venezuela menjadi 

berubah,seiring meningkatnya harga minyak dunia maka 

pendapatan Venezuela menigkat dan Venezuela melunasi 

hutang kepada IMF 5 tahun lebih cepat dari waktu yang sudah 

ditentukan,pengaruh kepemimpinan Hugo Chavez juga diakui 

oleh negara negara di Amerika Latin, Chavez berkeinginan 

menggalang negara-negara Amerika Latin untuk membentuk 

bank sendiri, yang disebut „Bank of the South. Ia berjanji akan 

mendukung pendirian bank ini lewat pendapatan hasil 

minyaknya. 

 

Dengan hasil minyak yang melimpah maka Venezuela 

memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan IMF dan 

Bank Dunia,sehingga keterantungan dengan IMF dapat diatasi 

serta Venezuela dapat keluar dari jerat hutang yang 

menyengsarakan rakyat  Kepemimpinan Chavez di Venezuela 

terbukti berhasil. Keberhasilan ini terlihat dengan 

meningkatnya perekonomian Venezuela sejak tahun 2003. 

(Malony, 2008), Chavez berhasil menguasai secara penuh 

pengolahan minyak dan gas di Venezuela. (Soyomukti, 2008). 

Langkah ini diambil sebagai tindakan high profile yang 

menandai kepemimpinan Chavez yang makin nyata dalam 

gelombang politik anti neoliberal di Amerika Selatan.   

Secara resmi, Venezuela kemudian menarik diri dari 

kedua lembaga keuanganinternasional itu pada tanggal 30 

April 2007. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Venezuela Hugo 

Chavez dalam pidatonya di sebuah televisi swasta Venezuela. 

“Saya ingin memformalkan pernyataan keluarnya kami dari 

Bank Dunia dan IMF. Kami memutuskan untuk menarik diri 

dariBank Dunia dan IMF sebelum semakin merugikan 

Venezuela lagi.” ujar Chavez. Secara lengkapdalam bahasa 

aslinya hal itu dinyatakan sebagai berikut: 

 

"Yo quiero formalizar la salida del Banco 

Mundial y del Fondo MonetarioInternacional y 

de todo eso. Ya no nos hace falta estar y tener 
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un representanteallá, vamos a salirnos, no 

queremos ni estar allí, y que nos devuelvan los 

reales[dinero], más bien, porque ahora nos 

deben", dijo Chávez
9
. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Teori merupakan sebuah alat penggabung beberapa 

konsep yang telah ada menjadi satu rangkaian konsep yang 

memiliki pola tertentu sehingga menjadi satu alur yang jelas 

dan dapat difahami.Teori merupakan saatu jawaban yang 

menjawab pertanyaan mengapa.  

Teori yang digunakan untuk menjawab fenomena 

keluarnya Negara Venezuela dari keanggotaan IMF dan World 

Bank akan menggunakan pendekatan melalui teori William D 

Coplin tentang kebijakan luar negeri. 

 

C. Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri 

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri 

suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para 

pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan 

salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara 

(para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa 

pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan luar 

negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi 

yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri” 

1. Pertama adalah Domestic Politics 

Kondisi aktual politik dalam Negeri menjadi 

salahsatu kunci dari ketiga kunci utama dalam 

membuat kebijakan Politik Luar Negeri menurut 

Teori William D Coplin, dimana terdapat banyak 

Variabel yang tentu saja dapat mempengaruhi 

proses pembuatan kebijakan luar Negeri dalam hal 

ini adalah Venezuela. 

 

 

                                                 
9
 Elpais (2010) 
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2. Yang kedua adalahEconomic and Military 

Capability 

Kekuatan Militer dan ekonomi menjadi 

pertimbangan yang serius dalam menentukan 

Foreign Policy dikarenaka pembuatan kebijakan 

tersebut akan langsung berdampak kepada kedua 

Variabel tersebut. 

3. Ketiga adalah International Context 

Melihat Politik dan Ekonomi Internasional pada 

masa itu Hugo Chavez banyak mendapat tekanan  

dari pihak luar terutama Amerika Serikat. 

 

D. Skeman Pengambilan Keputusan Politik Luar 

Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Skema Pengambilan Keputusan 

Sumber: Coplin, 1992 
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E. Hipotesa 

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan awal bahwa Venezuela keluar dari IMF dan World 

Bank adalah sebagai berikut, 

1. Dukungan dari masyarakat dan elit politik di 

parlemen  

2. Meningkatnya kemandirian eknomi Venezula 

terkait dengan meningkatnya Penghasilan Minyak 

Venezuela  

3. IMF dipergunakan oleh Amerika Serikat sebagai 

alat Intervensi melalui Perusahaan Asing  

F. Rumusan Masalah  

Skripsi ini akan membahas jawaban dari 

pertanyaan “Mengapa Venezuela Keluar dari 

IMF dan World Bank pada tahun 2007”  

 

G. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis beberapa hal yaitu ; 

1. Faktor yang melatarbelakangi fenomena keluarnya 

Venezuela dari IMF dan World Bank pada saat Hugo 

Chavez menjadi presiden Venezuela di tahun 2007 

2. Untuk mengetahui kebijakan ekonomi yang dilakukan 

oleh IMF dan World Bank kepada negara-negara 

anggota yang meminjam dana kepada mereka dan 

dampaknya terhadap perekonomian negara tersebut.  

 

H. Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai cara dalam 

megumpulkan data dengan refrensi dari berbagai sumber 

seperti Buku, Jurnal ilmiah, Video dokumneter dan sejumlah 

artikel ilmiah tentang pembahasan, serta beberapa data 

kualitatif untuk data penguat dalam penelitian ini. 
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I. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah dengan 

mencari data kualitatif dan dilengkapi dengan data kuantitatif 

yang bersifat numerik, sehingga penulis lebih mengedepankan 

data kualitatif sebagai data utama yang menjadi landasan 

penulis, sumber yang penulis gunakan pada umumnya adalah 

jurnal, dokumen, arsip dan beberapa film dokumenter yang 

berkaitan dengan tema dan judul yang penulis ambil. 

 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah dengan mencari refrensi yang terdapat di buku, Jurnal, 

Website resmi, arsip, dokumen dan lainya. Pada umumnya 

penulis mencari informasi yang penulis inginkan lalu 

dirangkum dan di lanjutkan sebagai bahan penulisan dengan 

gaya bahasa yang lebih mudah difahami. 

 

K. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah 

dengan cara mencari sumber kredibel yang sukar untuk 

melakukan manipulasi data lalu penulis kaitkan dengan 

fenomena empiris yang ada, sehingga tidak terjadi kerancuan 

dalam memahami dan menganalisis problematika tersebut. 

 

L. Jangkauan Penelitian 

Jankauan penelitian sanagat diperlukan guna 

membatasi pembahasan agar tidak melebihi dari materi yang 

seharusnya dibahas agar peneliti dapat memberikan informasi 

yang efisien dan terstruktur guna mudah difahami.tujuan 

penelitian ini adalah guna meningkatkan kemampuan individu 

dalam memahami fenomena fenomena dalam dunia 

Internasional dalam berbagai aspek kehidupan dan 

salahsatunya adalah Ekonomi Internasional yang telah banyak 

mengalami perubahan pasca perang dunia dan setelah 

berdirinya 3 badan yang suci dari yang suci yaitu PBB,World 

Bank , dan IMF. Adapun batasan yang akan kami berikan 

terkait judul ini adalah mengenai tiga topik utama yaitu : 
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Lemabaga Intitusi Internasional,Hugo Chavez dan Venezuela 

dan juga Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri, 

olehkarena itu dengan pembatasan pembahasan akan 

mempermudah dalam memahami suatu Fenomena 

Internasional.  

 

 

M. Sistematika Penulisan 

 

BAB I 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Latar 

Belakang masalah,rumusan masalah,kerangka 

teori,hipotesa,metode penelitian ,jangkauan penelitian,dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II 

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah awal 

terbentuknya Venezuela sebagai bangsa dan Negara sebelum 

merdeka dan bergabung dengan IMF dan World Bank  

 

BAB III 

Pada bab ini akan membahas terkait dinamika yang 

terjadi dari sisi Ekonomi dan  Politik Venezuela saat masih 

ikut dalam keanggotaan IMF dan World Bank hingga sebelum 

memutuskan untuk keluar dari dua lembaga ekonomi 

internasional tersebut. 

 

BAB IV  

Bab pamungkas yaitu pembahasan tentang sebab 

sebab yang menjadi faktor keluarnya Venezuela dari 

keanggotaan IMF dan World Bank pada tahun 2007 di era 

kepemimpinan Hugo Chavez. 

 

 

 

 

 


