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Abstract 

This research aims to find out what are the factors behind the exit of Venezuela from its 

membership in the IMF and World Bank during Hugo Chavez's reign. In addition, this study also 

wants to see how economic policies from the IMF and World Bank and their impact on the 

economies of member countries borrow funds from them. The theory used of this research is the 

theory stretched by William D Coplin about foreign policy. 

Based on the results, that the government of Hugo Chavez is a revolutionary government. 

The policy during the previous administration was completely overhauled to produce poverty, 

infant and child mortality, unemployment dropped dramatically, also state-owned enterprises 

were fully owned and managed by the state. However, policies that favor the small people are 

actually opposed by high-income people. They and the United States are trying to overthrow 

Hugo Chavez's government.  

Venezuela’s discharge from the IMF and World Bank was due to the worsening economic 

and political conditions of the country. This is supported by a corrupt government and it 

supports the IMF and World Bank systems that do not take side to small people. In the end, with 

a mature energy readiness and good conditions and domestic political support from Venezuela, 
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Venezuela succeeded in getting out of the IMF and World Bank membership. 
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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 terbentuknya PPB,World 

                                                 
1
 Pembuat kebijakan atau dalam hal ini adalah presiden sebagai Eksekutif 

2
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3
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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 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

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 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
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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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Keluarnya Venezuela dari keanggotaan IMF dan World Bank pada tahun 2007 membuat 

beberapa Negara Liberal seperti panik, dikarenakan Venezuela memiliki influence yang sangat besar di 

Benua Amerika Selatan, terutama di Negara tetangga seperti Kuba dan Kolombia. Beberapa Faktor yang 

meyebabkan Venzuela keluar dari dua lembaga Institusi Internasional: 

 

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. 

 

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 : 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.  

 

 

  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keluarnya Venezuela dari keanggotaan IMF dan World Bank pada tahun 2007 membuat 

beberapa Negara Liberal seperti panik, dikarenakan Venezuela memiliki influence yang sangat 

besar di Benua Amerika Selatan, terutama di Negara tetangga seperti Kuba dan Kolombia. 

Beberapa Faktor yang meyebabkan Venzuela keluar dari dua lembaga Institusi Internasional: 

 

 

A. Dukungan Rakyat Venezuela Dan Kondisi Politik Dalam Negeri 

Dalam proses Pengambilan keputusan oleh Venezeula mengalami dinamika yang cukup panjang 

salahsatunya adalah faktor domestik politik yang terjadi di Internal Venezuela. Setelah beberapa kali 

mengalami upaya Kudeta akhirnya Hugo Chavez tetap duduk sebagai penguasa tertinggi, dengan 

menjalankan berbagai kebijakan kerakyatan dan menempatkan rakyat sebagai Prioritas maka Hugo 

Chavez mendapat kepercayaan public Venezuela yang sangat kuat, dukungan tersebut dikarenkan dampak 

yang dihasilkan oleh kebijakan Hugo Kepada rakyat Venzuela dalam program kesejahteraan, hal tersebut 

dipaparkan pada penjelasan dibawah ini. 

 

1. Pemerataan Distribusi Ekonomi  

Setelah terpilih sebagai Presiden, kebijakan yang dilakukan Hugo Chavez adalah mengantarkan 

kekayaan alam milih tanah Venezuela semaksimal mungkin untuk kepentingan Rakyat Venezuela. Asset 

yang dimiliki oleh Venezuela Chavez memiliki kekhawatiran yang sangat beralasan. Karena sejak remaja 

Chavez adalah sosok yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, sehingga mendorongnya untuk 

mengembalikan asset yang telah banyak dilarikan keluar negeri sementara rakyat Venezuela masih 

banyak yang hidup dalam kemiskinan. Dengan alasan tersebut Chavez berupaya keras untuk 

mengembalikan kembali asset negara yang terlanjur dikuasai oleh asing dan mendistribuasikan kepada 



rakyat Venezuela dalam rangka melakukan gugatan kepada Elit Global yang ingin mengorbankan rakyat 

kecil demi segelintir orang yang sudah kaya raya. 

2. Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 

Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Chavez pada tahun 1999 mengamanatkan agar segera 

dilakukan pemilu presiden dalam waktu dekat. Pada tahun 2000 tanggal 30 Juli pemilu dilakukan dengan 

menggunakan undang – undang baru. Pada pemilu tersebut rakyat Venezuela memilih secara langsung 

dewan perwailan rakyat dan eksekutif mereka baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah secara 

serentak. Chavez memperoleh kemenangan telak dengan perolehan suara tertinggi yaitu 59,76% suara. 

Mengalahkan calon lainnya yaitu mantan ketua partai AD, dengan perolehan suara 37,52% suara, serta 

satu calon lainnya yaitu Arias Cardenas dengan perolehan suara sebanyak 2,72% suara. 

Dari perolehan suara hasil pemilu serentak menjadi sebuah indikasi yang kuat bahwa pada saat itu 

Chavez dipercaya oleh sekurang – kurangnya setengah lebih rakyat Venezuela untuk menjadi presiden. 

Kebijakan Chavez untuk melakukan pemilu adalah langkah awal yang baik dalam memelihara 

kepercayaan rakyat Venezuela bahwa Chavez bukanlah seorang pemimpin dikator meskipun dia adalah 

seorang dari kalangan militer.  

Pada tahun 2002 Chavez dikudeta oleh sekelompok perwira militer oposisi yang ingin mengambil 

alih kekuasaan. Namun dikarenakan rakyat Venezuela sangat mencintai Chavez, maka kudeta tidak 

berlangsung lama, hanya bertahan 2 hari karena dukungan terhadap Chavez terus berdatangan agar 

supaya Chavez tetap bertahan.selain itu juga secara konstitusi kudeta yang dilakukan tidak memenuhi 

persyaratan sebagai kudeta yang sah, dikarenakan di konstitusi Venezuela presiden hanya bisa diturunkan 

melalui mekanisme referendum. Upaya untuk menjatuhkan Chavez tidak berhenti sampai situ, sejak 2003 

oposisi terus berupaya menjatuhkan presiden dengan cara mengajukan referendum. Pada tahun 2004 

refrendum dilakukan oleh pihak oposisi, namun kemudian upaya tersebut gagal karena legitimasi yang 

dimiliki oleh Chavez masih sangat dominan sehingga upaya tersebut gagal dengan perolehan suara 

dukungan 59,25% pemilih. 



 

Selanjutnya Venezuela melakukan Pemilu legislative untuk memilih Majelis Nasional. Namun 

dari kubu oposisi memilih walk outsehingga mengakibatkan pendukung Chavez menduduki 167 kursi 

dewan di Majelis Nasional. Pihak oposisi menolak untuk ikut disebabkan mekanisme pemilihan 

menggunakan finger printatau sidik jari dirasa tidak tertutup meskipun setelah mekanisme tersebut 

dibatalkan dari pihak oposisi tetap bersikeras untuk tidak ikut serta. 

Setelah menduduki kursi presiden selama 6 tahun, dan menjalankan amanat Konstitusi 1999  

Chavez kembali mencalonkan dirinya sebagai presiden pada pemilu tahun 2006. Pemilu tersebut 

dilangsungkan pada bulan desember 2006. Chavez kembali memperoleh suara terbanyak dan memenangi 

pemilu untuk yang kedua kalinya dengan perolehan suara 62,87% suara. Angka ini juga sangat menarik 

karena setelah memimpin selama masa jabatanya artinya Chavez membuktikan bahwa dia dapat 

memelihara dan menjaga kepercayaan rakyat Venezuela sehingga rakyat menginginkan dia menjabat 

kembali sebagai Presiden. Dibalik angka 62,87% suara tersebut banyak upaya yang telah dilakukan 

Chavez untuk mendapatkan kepercayaan public dari hasil pemilu sebelumnya dari 52,25% suara naik 

menjadi 62,87% suara. Dalam kontes politik dalam negeri petahana merupakan pekerjaan yang tidak 

mudah, sehingga dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh Chavez merupakan prestasi yang sangat luar 

biasa. 

Pada saat Hugo Chavez menjabat sebagai Presiden Venezuela pada 1999, tingkat populasi rakyat 

Venezuela yang hidup dalam kemiskinan mencapai 50% dan orang yang sangat miskin mencapai 19,86%. 

Sementara itu, keluarga di Venezuela yang hidup dalam kemiskinan mencapai 42,8% dan sangat miskin 

mencapai 16,6%. Kebijakan-kebijakan Hugo Chavez yang bertekad memberantas kemiskinan cukup 

berhasil. Sampai pada tahun 2008 populasi Venezuela yang hidup dalam kemiskinan turun mencapai 

31,5% dan sangat miskin turun hingga di bawah 10%. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan juga turun 

hingga 26% dan sangat miskin mencapai hanya 7%. Hugo Chavez akan tetap menjalankan kebijakan 

pemberantasan kemiskinan sampai rakyat Venezuela hidup dengan layak tanpa merasakan penderitaan 

akibat kemiskinan. 



3. Partisipasi Pendidikan Meningkat 

Perbaikan di bidang pendidikan juga menjadi prioritas Hugo Chavez. Karena dengan pendidikan 

yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Kemiskinan yang 

diderita rakyat Venezuela membatasi rakyat untuk mengakses pendidikan di negaranya sendiri karena 

biaya pendidikan yang tinggi. Pemerintahan Hugo Chavez kemudian membangun ribuan sekolah mulai 

dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Pembangunan sekolah tersebut membuat rakyat yang dapat 

mengakses pendidikan meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Grafik Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah di Venezuela Tahun 1997-2007 

Sumber : Sistema de Indicatores Sociales de Venezuela ( SISOV), 2009. 

 

Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rentang waktu antara tahun 1997-2007 di tingkat pendidikan 

meningkat dari 26,9% mencapai 43,6%. Pada tingkat pendidikan menengah meningkat dari 21,2% pada 

tahun 1997 mencapai 35,9% pada 2007. Pemerintahan Hugo Chaveztampaknya cukup berhasil memenuhi 

hak rakyatnya dalam bidang pendidikan dan akan terus berusaha untuk memenuhi hak tersebut. 



B. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Venezuela 

Perekonomian yang dimiliki oleh Hugo Chavez tentu telah menjadi pertimbangan untuk 

menjadikan sebagai keputusan, penghasilan minyak Venezuela telah cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri sehingga Chavez berani untuk membayar lunas semua hutang dengan hasil penjualan 

minyak yang pada saat itu mengalami peningkatan. Dengan membangun kerjasama ekonomi dengan 

negara lain tentu menambah kekuatan ekonomi Venezuela dalam ekspor minyak, ditambah dengan 

program dari Hugo Chavez yang menasionalisasikan perusahaan perusahaan asing.  

Dalam kurun waktu 1 bulan pemerintahan Hugo Chavez telah menasionalisasikan 2 perusahaan 

semen yang beroprasi di Venezuela, dan dari hasil nasionalisasi tersebut menyebabkan perekonomian 

Venezuela semakin sejahtera. Salahsatu perusahaan terbesar yang mengeksploitasi tenaga buruh tak luput 

dalam program nasionalisasi karena telah melakukan pelanggaran jam kerja yang berlaku.
10

Secara 

konsisten kebijakan Hugo Chavez terus membawa dampak baik bagi kepercayaan terhadap penguasa 

Venezuela.. Dengan demikian dari segi perekonomian venezuela telah memiliki pondasi yang cukup kuat 

untuk berdiri sebagai negara yang mandiri, beberapa indikator peningkatan ekonomi yang menjadi 

pertimbangan Kebijakan Politik Luar Negeri Venezuela untuk keluar dari IMF dan World Bank yaitu 

pengurangan angka kemiskinan di Venezuela. 

Kebijakan Revolusioner yang secara tegas menolak segala jenis kamuflase Imprialisme dan 

Kapitalisme masuk kedalam tubuh Venezuela yang dia rasa akan berdampak buruk pada rakyat pada 

umumnya. Dengan pendapatan negara yang banyak, maka dilaksanakan program peningkatan pendapatan 

negara dengan cara menasionalisasikan perusahaan asing menjadikan perubahan yang cukup signifikan 

dari sisi Ekonomi. Dengan pendapatan yang meningkat maka Venezuela membayar semua hutang mereka 

di IMF dan World Bank lebih cepat dari waktu jatuh tempo, namun sebelum kelaurnya Venezuela 

terdapat peningaktan yang sangat signifikan penghasilan minyak Venezuela pada tahun 2007 tersebut. 
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 Chris Carlson, Venezuela and China Form Bilateral Development Fund, di Venezuelaanalysis.com tersedia 

dihttp://venezuelaanalysis/news/2812. Diakses pada 12 Desember 2017 

http://venezuelaanalysis/news/2812


Tabel 4. 1 Presentase kemiskinan di Venezuela pada 1995-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instituto Nacional De Estadistica (INE), 2009; Republica Bolivarian de Venezuela and 

Fundacion Escuela de Gerencia Social (FEGS), 2009 dalam  (Weisbrot & Johnston, 2012) 

C. Nasionalisasi Perusahaan Pengelola Aset Strategis 

Chavez membuat sebuah keputusan yang tidak semua pemimpin dunia mampu dan 

berani untuk melakukanya yaitu dengan menasionalisasi perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengolahan sumber daya alam demi menutup peluang korporasi asing mengeksploitasi SDA 

Venezuela, seperti contoh minyak bumi yang terkandung di tanah Venezuela. Sebuah perusahaan 

minyak yang dinasionalisasikan oleh Chavez adalah Petroleros de Venezuela, S.A (PDVSA), 

merupakan anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini mengelola sumber 

energy minyak dan bekerjasama dengan Cevron Corp; Royal Dutch Shell, Repsol, serta Exxon. 

Dengan bermodalkan tekat yang kuat dan keberanian maka Chavez membuat perjanjian dengan 

para kapitalis yang mana untuk urusan pengelolaan Minyak dalam negeri akan dikelola oleh 

kaum buruh (UNT). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Grafik Produksi dan Konsumsi Minyak Venezuela Tahun 1980-2006 

Sumber : Energy Information Administration, “ International annaual Energy, World Petroleum 

Data,” dapat di akses pada : http//www.eia.doe.gov/iea/pet.html 

Dengan demikian maka pendapatan yang dihasilkan oleh Venezuela dari ekspor minyak 

dapat mengelola keuntungan yang diperoleh secara mandiri. Tidak hanya itu, Presiden Chavez 

juga menasionalisasi Proyek Orinoco Belt. Yaitu sebuah project raksasa dan direncanakan 

dilakukan oleh 6 perusahaan Asing, seperti ConocoPhilips, Chevron, Exxon Mobil serta 

bekerjasama dengan beberapa perusahaan lainya. Bisnis monopoli sumberdaya alam yang 

memberika keuntungan besar ini dibatalkan oleh Chavez guna mencegah distribusi kekayaan 

alam bocor ke tangan asing. 

Setelah melakukan kebijakan nasionalisasi asset strategis negara, Chavez juga membuat 

kebijakan menaikan pajak bagi perusahaan. Setidaknya ada 60% proyek pengelolaan SDA 



Venezuela dikelola oleh negara dan dari hasil keuntungan ekspor minyak dipergunakan untuk 

semaksimal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Venezuela melalui program kerakyatan. 

D. IMF Sebagai Alat Intervensi Amerika Serikat 

Venezuela mengambil langkah untuk keluar dari IMF dan World Bank bukan tanpa 

alasan. Tentunya ini dilandasi kepercayaan bahwa dengan kemandirian ekonomi, independensi 

regional dan kekayaan alam yang ada di negaranya bila dikelola sendiri, tentu tidak perlu campur 

tangan asing. Inilah yang tidak dikehendaki amerika, Melalui Hegemoni mereka yaitu IMF dan 

World Bank karena amerika tahu bahwa venezuela merupakan salah satu negara yang amat kaya 

dengan sumber daya alam. Tak heran, Hugo Chavez berani mengatakan bahwa sekarang IMF 

dan Bank Dunia dalam keadaan krisis. Selain itu, Chavez juga mulai mengambil alih 

pengendalian proyek minyak dan gas bumi di Sabuk Orinoco, yang menurut pengamat 

merupakan cadangan minyak bumi terbesar di dunia setelah Arab Saudi.  

Bahkan bila dikelola dengan teknologi modern, mungkin akan menjadi cadangan minyak 

bumi terbesar di dunia, dan akan menempatkan Venezuela sebagai pemilik cadangan minyak 

bumi terbesar menggeser posisi Arab Saudi. Amerika, sebagai negara yang „haus‟ energi tentu 

menyadari potensi kekayaan tersebut. Namun kali ini tampaknya upaya menguasai amerika latin 

ibarat membentur tembok kukuh, dengan berhasilnya negara-negara di amerika latin (Venezuela, 

Brazil, Argentina, Bolivia, Honduras,Kuba, Nikaragua,Dominica) membentuk persatuan 

regional. Hugo Chavez memahami bahwa IMF dan World Bank merupakan media Amerika 

Serikat untuk menyebarkan hegemony mereka di negara negara diseluruh Dunia,sebagai upaya 

untuk liberalisasi Ekonomi di negara yang kaya dengan sumber daya alam tersebut.  

Upaya Kudeta yang dialami oleh Venezuela membuat Hugo Chavez semakin yakin bahwa 

ada campur tangan pihak luar dalam upaya menjatuhkan Hugo Chavez, dengan cara membiayai 



pihak opisisi untuk membuat kekacauan sehingga terjadi revolusi di negara tersebut.  Cara ini 

telah lama digunakan di hampir seluruh negara di Dunia ketika ingin menggulingkan suatu 

pemerintahan seperti contoh kerajaan Perancis yang telah berumur 1000 tahun lebih gugur akibat 

revolusi yang digerakan oleh kelompok kecil orang. Berikut adalah data pendanaan Amerika 

Serikat untuk upaya dukungan terhadap pihak oposisi. 

Tabel 4. 2 Pendanaan Publik Amerika Serikat untuk “Promosi Demokrasi” di Venzuela 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Eva Golinger, TheChavez Code : Cracking The US Intervention in Venzuela (London : 

PlutoPress, 2007) 

Data tersebut cukup serius, dikarenakan menimbulkan kecurigaan yang sangat beralasan 

dibalik semua upaya kudeta yang pernah terjadi di Venezuela salahsatunya pada tahun 2002 

dimana Amerika Serikat mengumumkan tanggapan mereka terkait upaya kudeta tersebut. Ada 

beberapa poin yang dapat dianalisis dari beberapa penyataan Amerika Serikat terkait Upaya 

Kudeta:  

1. Amerika Serikat tidak mengetahui secara pasti kudeta tersebut,(..The Detail Still 

Unclear...) 

2. Pemerintah AS menyalahkan Chavez atas Peristiwa ini, (...Chavez Goverment Provoked 

this Crisis...) 

Tahun NED( dalam US$) USAID(dalam US$)

2000 232.831

2001 877.435

2002 1.698.799 2,197.066

2003 1.046.321 8,903.669

2004 874.384 6,345.000

2005 930.274 5,000.000

25.175.505Total NED dan USAID



3. Pemerintah AS menyatakan Pemerintah Chavez mengundurkan diri (...Chavez Resigned 

the Presidency...) 

Namun dokumen CIA menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah palsu 
11

, dengan 

tujuan untuk menggiring opini internasional untuk menjustifikasi kudeta, yang sesungguhnya 

terjadi adalah CIA telah mengetahui detail kudeta beserta aktor yang terlibat dalam laporan 

tertanggal 6 April 2002 yang berjudul,  Venezuela : Kondisi Matang untuk percobaan kudeta
12

. 

Pada laporan tersebut pula terdapat teknis upaya percobaan kudeta untuk menjatuhkan 

pemerintahan Chavez yang notabene banyak menasionalisasi perusahaan pengelolaan sumber 

daya alam di Venezuela. Maka konteks internasional pada saat itu menjadi penentu bahwa 

kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Venezuela dibawah 

kepemimpinan Hugo Chavez bahwa akan banyak aktor yang akan terus berupaya untuk 

meruntuhkan keinginan Hugo Chavez memakmurkan rakyat venezuela dengan berbagai upaya 

dan salahsatu upaya tersebut adalah dengan cara mendanai pihak oposisi untuk melakukan 

kudeta militer. Dengan dalih untuk menyelamatkan Venezuela dari krisis dan juga degradasi 

demokrasi maka IMF terus berupaya agar Chavez terguling dari jabatanya. 

Dalam analisis penulis, di sebuah penelitian meyatakan bahwa memang IMF dan USAID 

telah melakukan kerjasama guna meyebarkan hegemony US kepada Venezuela melalui 

pendanaan terhadap pihak pihak oposisi. Membangun basis kegiatan di kampus dengan 

menggiring opini publik menggunakan jargon Chavez adalah tokoh semi otoriter. Agenda ini 

didukung dengan banyaknya jumlah LSM yang didanai oleh USAID dan NED, tentu ini juga 

merupakan hal yang sangat tidak wajar dimana jutaan dolar US mengalir ke kantong LSM guna 

mempromosikan Demokrasi di Venezuela. 

                                                 
11

Ibid 
12

“CIA SEIB on April 6th 2002,” Artikel diakses pada 10 September 2017 dari 

http://www.venezuelafoia.info/CIA/SEIB_04-06-02-pre-Coup-condition-repen/CIA-04-06-02.htm 

http://www.venezuelafoia.info/CIA/SEIB_04-06-02-pre-Coup-condition-repen/CIA-04-06-02.htm


Data yang dirilis oleh FRIDE menyebutkan bahwa mereka menghimpun total dana yang 

mengalir ke partai partai sayap kanan Venezuela sebesar $15juta atau senilai dengan 215 miliar 

rupiah setiap tahun. Tidak kalah menariknya bahwa semua LSM yang mendapatkan dana semua 

berkantor di ibukota Caracas.  

 

 

 

 

 

  



KESIMPULAN 

 

Setelah perang dunia kedua yang dilakukan oleh negara negara di Eropa dan 

Amerika,Konstelasi dunia politik dan ekonomi mengalami banyak perubahan hampir disetiap 

negara di Dunia, tak terkecuali dengan apa yang dialami oleh Negara paling utara di Amerika 

Latin yaitu Venezuela, diawal pembentukan negara tersebut negara dengan sumberdaya alam 

yang meilimpah ini sudah mengalami krisis ekonomi sejak pertama kali mereka berdiri di bawah 

presiden pertama,hegemony dari negara negara kapitasi tentu akan mengarahkan kepentingan 

mereka kepada negara dengan sumber daya alam yang kaya,dalam hal ini venezuela telah 

bergabung dalam IMF dan World Bank sejak pertama kali negara ini terbentuk dengan tujuan 

untuk meningkatkan stabilitas Ekonomi dan Pembangunan di Negara mantan jajahan Spanyol 

tersebut. Dengan demikian pada era Hugo Chavez dengan semua dinamika yang terjadi dia 

dengan berani membuat kebijakan untuk menarik Venezuela dari IMF dan World Bank 

dikarenakan Venezuela memiliki sosok pemimpin yang dari segi psikologi dan idealisme anti 

Imprialisme sehingga setiap memahami suatu fenomena politik dan ekonomi internasional Hugo 

Chavez lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan kemandirian Ekonomi tanpa intervensi 

asing, termasuk lembaga ekonomi internasional IMF dan World Bank. 

. 
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