
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membahas mengenai  prinsip politik luar negeri, sejarah ideologi

dan  kepentingan  nasional   menjadi  elemen-elemen  penting  yang  harus

dipertimbangkan.  Setiap  negara  memiliki  tujuan  nasional  masing-masing  yang

dimanifestasikan dalam kebijakan luar  negeri,   untuk kemudian menjadi  dasar

dalam menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Oleh karena itu setiap negara

harus merumuskan politik luar negeri untuk mencapai tujuan nasionalnya dalam

ranah kerjasama internasional. Kuba merupakan negara kecil jika dilihat dari segi

luas  wilayah  negara,  namun  akan  berbeda  halnya  jika  membahas  mengenai

pengaruh dan kebijakan luar  negerinya.  Kuba menjadi  salah  satu  negara  yang

berani untuk memutuskan hubungan luar negerinya dengan  Amerika Serikat dan

menjadi  salah  satu  negara  komunis  dengan  porsentase  pengaruh  tertinggi

dikawasan  Amerika  Latin,  hal  ini  menjadikan  setiap  aktifitas  dalam dan  luar

negerinya menjadi menarik untuk diikuti dan dianalisa.  

Hubungan  luar  negeri  antara  Kuba-Amerika  Serikat  telah  terjadi  sejak

abad  19  (Spin,  2015).  Pada  saat  itu,  Kuba  masih  merupakan  negara  koloni

Spanyol. Didukung oleh letak geografis kedua negara  yang berdekatan semakin

memudahkan  proses  terjadinya  perdagangan  dan  kerjasama ekonomi.  Amerika

Serikat  terus melakukan upaya pendekatan terhadap Pemerintah Kuba, sejak saat

itu segala usaha yang dilakukan oleh Kuba untuk melepaskan diri dari penguasaan

Spanyol dilakukan dan didukung penuh  oleh Amerika Serikat. Sebelum berhasil

mengusir Koloni Spanyol,  pada tanggal 19 April 1898 Kuba dan Amerika Serikat
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telah membuat  kesepakatan yaitu Amandemen Teller. Senator  Henry M. Teller

yang mengusulkan Amandemen ini  ingin memastikan terhadap  Rakyat  Kuba,

bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil kontrol permanen atas Kuba dan

akan menarik seluruh pasukan mereka setelah perang melawan  Spanyol berakhir.

Namun, setelah Koloni Spanyol meninggalkan Kuba, Amerika Serikat melanggar

kesepakatan tersebut (Arfia, 2014, p. 4).

Berbagai  kontroversi  dan  isu-isu  krusial  seperti  pemberontakan,

pelanggaran HAM dan kesenjangan sosial terus terjadi dalam hubungan Kuba –

Amerika Serikat. Sepanjang sejarah hubungan kedua negara, Rakyat Kuba sering

melakukan pemberontakan demi mencari kedaulatan dan hak atas kemerdekaan

negara  mereka  tanpa  adanya  campur  tangan  lagi  dari  pemerintahan  Amerika

Serikat  atau  negara  lain.  Pada  tahun  1959,  terjadi  Revolusi  Kuba  di  bawah

pimpinan  Fidel  Castro  Ruz  yang  berhasil  menjatuhkan  rezim  kediktatoran

Fulgencio Batista yang dianggap terlalu berpihak kepada Pemerintahan Amerika

Serikat. Pasca revolusi, Fidel Castro menjadi Presiden  Kuba (Jr., 1960, pp. 44-

45), dibawah pemerintahannya hubungan Amerika – Kuba  semakin memburuk.

Fidel  Castro  menginginkan  Amerika  Serikat  untuk  tidak   lagi  mengintervensi

urusan  dalam  negeri  Kuba.  Keputusan  revolusioner  yang  diambil  oleh  Fidel

Castro  mendapat  dukungan  dari  Rakyat  Kuba  secara  keseluruhan,  hal  ini

disebabkan oleh kebencian dari Rakyat Kuba akan tindakan Amerika Serikat yang

terlalu ikut campur dan mengeksploitasi negara mereka (Maharani, 2012). 

Tepat  pada  tahun  1961  Amerika  Serikat  melakukan  embargo  ekonomi

terhadap Kuba berupa larangan perdagangan serta  denda bagi  perusahaan dari

Amerika  Serikat  dan  negara  dunia  ketiga  yang  bekerjasama  dengan  Kuba
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(Diamond,  2015).  Kebijakan  ini  menjadi  titik  awal  putusnya  hubungan  antara

Amerika dengan Kuba.  Kebijakan embargo ekonomi oleh Amerika Serikat  telah

merugikan Kuba, selama 55 tahun terakhir Kuba menderita kerugian sebesar US$

116,8 milliar  (Armandhanu,  2014).  Dibawah pemerintahan Fidel  Castro,  Kuba

menerapkan Politik  Luar  Negeri  yang sarat  akan nilai  –  nilai  paham komunis

dalam  semua  sektor.  Kemudian,  memutuskan  hubungan  luar  negeri  dengan

Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki hubungan kemitraan dengan

negara tersebut. Fidel Castro menasionalisasi perusahaan swasta yang berada di

Kuba serta meminimalisir porsentasi kepemilikan pribadi bagi Rakyat Kuba state-

owned  (Kawilarang,  2011).  Kebijakan  ini  berlangsung  selama  32  tahun  sejak

terpilihnya Presiden Fidel Castro sebagai Presiden Kuba.

Pada tahun 2008, Raul Castro resmi menjadi Presiden Kuba menggantikan

saudaranya yaitu Fidel Castro. Dalam pidatonya Raul Castro mengatakan bahwa

dia akan mengambil  kebijakan yang berbeda dengan Fidel  Castro  yaitu  lebih

terbuka terhadap Reformasi  Ekonomi (Gibbs,  2009).  Berbeda dengan Presiden

Fidel  Castro  yang  sangat  diktator  dalam  setiap  kebijakan-kebijakan  yang

dikeluarkannya,  Presiden  Raul  Castro  cenderung  sebaliknya.  Raul  Castro

cenderung lebih terbuka dan pragmatis dalam setiap Kebijakan Luar Negeri yang

diambilnya .

Lebih  lanjut,  Raul  Castro  mengeluarkan  paket  Kebijakan  Reformasi

Ekonomi yang terfokus kepada mengurangi peran negara dalam bidang ekonomi

dan mendorong tumbuhnya perusahaan milik pribadi di Kuba. Raul Castro dengan

intens  melakukan promosi kebijakan tersebut baik dalam negeri maupun ke luar

negeri (Plummer, 2011). Presiden Raul Castro menyadari akan kebutuhan Kuba
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untuk  berinteraksi  dengan  negara  lainnya  terutama dalam sektor  ekonomi  dan

komunikasi (Voss, 2009).  

Pada  tanggal  17  Desember  tahun  2014,  Kuba  dan  Amerika  Serikat

melakukan Normalisasi Hubungan Luar Negeri (Ana, 2014). Tindakan ini secara

tidak  langsung  telah  menunjukan perubahan orientasi  Kebijakan Luar  Negeri

Kuba  terhadap  Amerika  Serikat.  Hingga  saat  ini,  upaya  normalisasi  terus

dilakukan oleh Kuba dan Amerika Serikat.Perbaikan hubungan ini  berorientasi

kepada  terbukanya  akses  ekonomi  dan  komunikasi  Kuba  terhadap  Amerika

Serikat.

Berdasarkan  data  diatas  terdapat  perubahan  yang  signifikan  dalam

kebijakan luar negeri Kuba terhadap Amerika Serikat dalam sektor ekonomi dan

komunikasi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai alasan

serta faktor yang mempengaruhi Kuba membuka akses ekonomi dan komunikasi

terhadap Amerika Serikat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan penulis di atas, maka

rumusan masalahnya adalah : “ Mengapa Kuba di era Kepemimpinan Presiden

Raul  Castro  merubah  kebijakan  ekonomi  dan  komunikasi  dengan  Amerika

Serikat? ”

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka  pemikiran  sangat  diperlukan  dalam  melakukan  penelitian.

Dengan menentukan teori, model serta konsep yang akan penulis gunakan dalam

proses penelitian. Maka, penulis akan dipermudah untuk melakukan analisis yang

terstruktur  dan jelas  .Untuk menjawab rumusan masalah di  atas,  maka penulis
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akan menjelaskannya dengan menggunakan Model Adaptif  Politik Luar Negeri

oleh James N Rosenau.  

Model Adaptif Politik Luar Negeri ( James N Rosenau )

Menurut model ini politik luar negeri merupakan konsekwensi dari

perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan struktural

(lingkungan internal). Dengan kata lain, tindakan politik luar negeri suatu

negara pada suatu  waktu  tertentu  merupakan penjumlahan dua variabel

independen,  yaitu  perubahan  eksternal  dan  perubahan  struktural

( perubahan internal).  Kemudian, para pembuat keputusan yang bertindak

untuk  meminimalkan  resiko  dan  memaksimalkan  peluang-peluang

didasarkan  pada  persepsi  para  pembuat  keputusan  mengenai  kondisi

lingkungan disekitar mereka (Yanyan Mochamad Yani, 2014, pp. 7-8).

                   (Yanyan Mochamad Yani, 2014, p. 7)

Model ini berupaya untuk memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri

berdasarkan  perkiraan  kapabilitas  yang  dimiliki  suatu  negara  dan  posisi

geopilitiknya.
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Pt = Et + St

Pt = politik luar negeri pada suatu waktu tertentu

Et = perubahan eksternal

St = perubahan struktural (internal)

Dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi:

Pt = Lt + Et + St

Lt = merupakan aspek kepemimpinan (leadership) dari elit politik suatu negara

dalam waktu tertentu

Dalam perspektif ini semua negara-bangsa dapat dipandang sebagai suatu

entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Maka itu analisis

perspektif  adaptif  ini  memusatkan  perhatiannya  pada  proses  tindakan  adaptasi

suatu negara sebagai suatu respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya

yang berubah (Lovel, 1970, pp. 133-156). Dengan berpijak pada penilaian dari

negara tersebut akan kapabilitas yang dimilikinya, posisi geografi, geopolitik, dan

sebagainya  (Jensen,  1982,  p.  8).  Secara  khusus,  Rosenau  menyatakan  bahwa

politik luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk negara-

bangsa beradaptasi terhadap perubahan - perubahan di lingkungannya. James N

Rosenau  menambahkan  didalamnya  termasuk  aspirasi,  atribut  nasional,

kebudayaan,  konflik,  kapabilitas,  institusi,  dan  aktifitas  rutin  untuk  mencapai

identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara (Perwira, 2005, pp. 47-49)

Oleh karena  itu, pemerintah  dan pemimpin suatu negara dalam upayanya

untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya harus menyeimbangkan

tekanan internal dengan tuntutan eksternal. Perubahan – perubahan dalam politik

luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal
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semakin meningkatnya  tuntutan yang  berkenaan dengan kondisi di lingkungan

eksternal  sesuai  pada  pandangan  dan  keyakinan  dari  Pemerintah  itu  sendiri

(Yanyan Mochamad Yani, 2014, p. 9).

Perubahan  sikap  dan  orientasi  Kebijakan  Luar  Negeri  Kuba  terhadap

Amerika Serikat dipengaruhi oleh perubahan eksternal , stuktural ( internal ) serta

pembuat keputusan  pemimpin dari suatu negara leadership. Perubahan eksternal

yang menjadi pertimbangan Kuba untuk merubah kebijakan luar negerinya yaitu,

berubahnya orientasi  Politik Luar Negeri  Amerika Serikat era Obama terhadap

Kuba. Dalam pidatonya, Presiden Obama menyerukan perbaikan hubungan luar

negeri  dengan  Kuba  dan  menginisiasi  untuk  terjalin  kembalinya  hubungan

kerjasama antar Kuba – Amerika Serikat. Berbeda dengan pendekatan politik luar

negeri  yang  dilakukan  oleh  Presiden  George  W  Bush  yang  cenderung

menggunakan  pendekatan  militer  dan  sarat  akan  kekerasan  dalam  menyikapi

hubungan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba. 

Presiden  Obama  lebih  menekankan  pendekatan  politik  luar  negerinya

dengan bernegosiasi dan berdiskusi.  Amerika  Serikat   di  era  kepemimpinan

Presiden Obama sangat  intens   melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba,

hal  ini  terbukti  dengan  dikeluarkannya  paket  Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika

Serikat-Kuba yaitu   Reaching Out Cuban People policy oleh  Presiden Obama

yaitu  melonggarkan  Kebijakan  Embargo  Ekonomi,  memperbolehkan  Rakyat

Kuba untuk berkomunikasi dan berkunjung dengan sanak saudara mereka yang

bertempat  tinggal  di  Amerika  Serikat  dan  membuka  akses  kerjasama  dalam

bidang  tourism,  traveling dan  trading  (Richard E. Feinberg,  2014,  pp.  22-23).

Lebih  lanjut,  perubahan kebijakan  luar  negeri  Kuba terhadap Amerika  Serikat
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mendapat respon positif organisasi internasional seperti Uni Eropa. Lebih lanjut,

Uni  Eropa  menyatakan  dukungannya  atas  perubahan  kebijakan  ekonomi  dan

komunikasi Kuba yang lebih terbuka terhadap Amerika Serikat.  Wakil Presiden

Komisi  Eropa  (EC),  Federica  Mogherini  menyatakan  dukungannya  terhadap

perbaikan hubungan luar negeri Kuba – Amerika Serikat. Federica Mogherini juga

mengisyaratkan  rencana  jangka  panjang  Uni  Eropa  untuk  memperkuat  dialog,

kerjasama  politik  dan  satu  fondasi  nilai  untuk  mendorong  kerjasama  bilateral

dalam masalah-masalah regional dan internasional (Atmajaya, 2016). 

Kuba  merupakan  salah  satu  negara  sosialis  komunis  yang  sangat

berpengaruh di Amerika Latin, di era kepemimpinan Fidel Castro Kuba menjadi

negara yang sangat anti terhadap Amerika Serikat. Hal ini  terlepas dari perbedaan

ideologiyang dimiliki oleh kedua negara tersebut, kebencian  Rakyat  Kuba akan

sikap Amerika Serikat yang telah banyak ikut campur dan memanfaatkan Kuba

masih  sangat  tinggi.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu  dan  pergantian

kepemimpinan  dari  Fidel  Castro  ke  Raul  Castro,  pandangan  Rakyat  Kuba

terhadap Amerika Serikat perlahan mulai berubah.

Kebutuhan mereka akan  akses dan interaksi dengan Amerika Serikat tidak

dapat dipungkiri, mayoritas dari Rakyat Kuba memiliki keluarga yang bertempat

tinggal  di  Amerika  Serikat.  Namun,  karena  kedua  negara  tersebut  belum

membuka   akses  komunikasi  dan  imigrasi   maka  Rakyat  Kuba  mendapatkan

kesulitan  untuk  melakukan  akses  komunikasi  dengan  keluarga  mereka  yang

berada di Amerika Serikat (Juan Triana Cordovi, 2014, pp. 22-23).  Lebih dari itu,

perbedaan  mata uang  kedua negara serta terhalang oleh buruknya hubungan luar

negeri Kuba-Amerika Serikat semakin menambah keinginan Rakyat Kuba untuk
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membuka  akses  ekonomi  dengan  Amerika  Serikat.  Rakyat  Kuba  mengalami

kesulitan  dalam  mengirim  dan  membelanjakan  uang  lintas  negara  yang

dikirimkan  oleh  keluarganya  yang  bertempat  tinggal  di  Amerika  Serikat  dan

sebaliknya. Kemudian, kondisi ekonomi dalam negeri Kuba yang berjalan lambat

semakin  menambah  alasan  Kuba  untuk  melakukan   reformasi  ekonomi  dan

membuka  akses  ekonomi  serta  komunikasi  dengan  Negara  Internasional  dan

Amerika Serikat. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Parlemen Kuba National

Assembly  of  People’s Power,  untuk membuka akses  ekonomi dengan Amerika

serikat dengan pertimbangan tindakan tersebut dapat mengurangi dampak krisis

ekonomi yang telah melanda Kuba (Yeld,  2010).  Kemudian,  setelah kebijakan

tersebut  diterapkan  maka  di  harapkan  Amerika  Serikat  dapat  sedikit

mengendurkan  larangan  bagi  warga  negaranya  maupun  perusahaan-perusahaan

untuk  melakukan  investasi  di  Kuba,  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat

meningkatkan nilai investasi  Foreign Direct Investment terhadap perekonomian

Kuba.

Presiden Raul Castro merupakan pemimpin  leader dan representasi dari

Kuba.  Oleh  karenanya,  Presiden  Raul  Castro  memiliki  peran  yang  signifikan

dalam pembuatan Kebijakan Luar Negeri  Kuba. Seperti  yang dijelaskan dalam

Model  Adaptif  Politik  Luar  Negeri,  pemimpin  leader dari  suatu  negara  harus

mempertimbangkan  perubahan  struktural  (internal)  dan  perubahan  eksternal

dalam membuat kebijakan luar negeri serta maksimalisasi peluang-peluang untuk

mewujudkan tujuan nasional  negaranya.   Sebagai  Presiden Kuba,  Raul  Castro

telah  menunjukan  perubahan  -  perubahan  yang  signifikan  sejak  awal  masa
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pemerintahannya. Berbeda dengan Presiden Fidel Castro, Presiden Raul Castro

dalam mengambil kebijakan luar negeri cenderung pragmatis dan terbuka.

Raul Castro menyadari kebutuhan Kuba akan interaksi dengan negara lain,

terutama dengan negara yang memiliki ketahanan ekonomi yang mumpuni dan

bernilai strategis bagi Kuba. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya

permintaan Rakyat Kuba untuk terjadinya perubahan dalam bidang ekonomi dan

komunikasi, menjadi bahan pertimbangan signifikan bagi Raul Castro. Kemudian,

Presiden Raul Castro mencanangkan Reformasi Ekonomi Kuba yang terorientasi

pada  pengurangan  peran  negara  terhadap  bidang  ekonomi  serta  mendorong

perusahaan-perusahaan  privat,  melihat  serta  mempertimbangkan  kebutuhan

ekonomi  dan  komunikasi  Rakyat  Kuba,  ditambah  dengan  perubahan  orientasi

Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  serta  respon  negara  dan  institusi

internasional  menjadi  alasan  yang  mumpuni  bagi  Raul  Castro  untuk  merubah

Kebijakan Luar Negeri Kuba terhadap Amerika Serikat dengan membuka akses

ekonomi dan komunikasi.  Kemudian tidak berhenti  sampai disitu,  Raul Castro

juga  melakukan  perubahan  Struktural  Internal  Kuba  yakni  dengan  melakukan

Perubahan Kabinet serta mendorong terjadinya rejuvenasi dalam Partai Komunis

Kuba (Misick,  2011).  Raul  Castro  telah melakukan 30 kali  perubahan kabinet

sejak menjadi Presiden Kuba(RH, 2011).

D. Hipotesis

Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  ditarik  hipotesa  bahwa  Perubahan

Kebijakan  Luar  Negeri  Kuba  terhadap  Amerika  Serikat  di  era  Raul  Castro

disebabkan oleh 3 faktor, yaitu :

1. Adanya perubahan eksternal , berupa : 
a. Kebijakan  Ekonomi dan Komunikasi Amerika Serikat terhadap Kuba .
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b. Dukungan Uni Eropa terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Kuba.
2. Adanya perubahan struktur ( internal ) Kuba, berupa : 
a. Perubahan pandangan dan kepentingan Rakyat Kuba terhadap Amerika

Serikat.
b. Kondisi Ekonomi dalam Negeri Kuba yang berjalan lambat.

3. Karakter leadership  Raul Castro yang lebih terbuka dan pragmatis dalam

menentukan Kebijakan Luar Negeri Kuba.

E.  Jangkauan Penelitian

Batasan penulisan dalam melakukan penelitian sangat diperlukan. Hal ini

dilakukan agar proses penelitian tidak terlalu luas dan melebar, untuk mencapai

satu hasil yang spesifik dan terarah, pada penelitian ini penulis akan membatasi

kajian  mengenai  Perubahan  Kebijakan  Luar  Negeri  Kuba  terhadap   Amerika

Serikat  yang   terjadi  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Raul  Castro  terutama

dalam  rentan  tahun  2008-2016.   Pada  tahun  2008,  Raul  Castro  secara  resmi

menjadi Presiden Kuba dan  mencanangkan Reformasi Perekonomian Kuba serta

menjadikan  Amerika  Serikat  sebagai  negara  tujuan  utama  dalam Politik  Luar

Negeri  Kuba. Kemudian pada tahun 2016  Kuba bekerjasama dengan Amerika

Serikat  dalam bidang Ekonomi dan Komunikasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian bersifat eksplanatif, menjelaskan mengenai alasan serta faktor

yang  mempengaruhi  Perubahan  Kebijakan  Ekonomi  dan  Komunikasi  Kuba

terhadap Amerika Serikat. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif dan

menggunakan data sekunder. Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan

mencatat,menganalisa  serta  menginterpretasikan kondisi-kondisi  atau  peristiwa-

peristiwa yang terkait dengan masalah yang diajukan. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka  . Studi

pustaka yang dimaksud yaitu melakukan pencarian dan penelitian berbasis data

sekunder berupa berita, analisis, konsep, teori dan model hasil pemikiran para ahli

yang dimuat dalam buku , karya tulis ilmiah , artikel,  media cetak,  jurnal-jurnal

serta penelitian berbasis internet yang  berkaitan dengan penelitian .

G. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk  memahami  pandangan  umum  Politik  Luar  Negeri  Kuba  beserta

dinamika yang terjadi dan mempengaruhi perjalanan Politik Luar Negeri

Kuba.
2. Menjelaskan  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perubahan

Kebijakan  Luar  Negeri  Kuba  terhadap  Amerika  Serikat  dibawah

kepemimpinan Presiden Raul Castro.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan, penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa

bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB   I   PENDAHULUAN

Bab  ini  menjelaskan  latar  belakang  masalah  mengapa  penelitian  ini

dilakukan,  yang  kemudian  berlandaskan  dari  hal  tersebut  dapat

disimpulkan rumusan masalah. Bab ini juga dilengkapi dengan beberapa

sub  bab  yang  menerangkan  kerangka  teori,  model  dan  konsep  yang

digunakan  dalam  penelitian  ini,  hipotesa,  tujuan  penelitian,  jangkauan

penelitian, serta metode penelitian.

BAB II DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI KUBA TERHADAP

AMERIKA SERIKAT
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Bab  ini  menjelaskan  mengenai  Dinamika  Politik  Luar  Negeri  Kuba

terhadap  Amerika  Serikat  di  awal  kemerdekaan  Kuba  dan  di  era

kepemimpinan  Fidel  Castro  .  Terkait  pada  bagaimana  hubungan  kedua

negara  (tidak  harmonis)  serta  kebijakan-kebijakan  luar  negeri  yang

dikeluarkan oleh Kuba terhadap Amerika Serikat.

BAB  III  PERUBAHAN  KEBIJAKAN  LUAR  NEGERI  KUBA

TERHADAP AMERIKA SERIKAT ERA RAUL CASTRO

Bab  ini  menjelaskan  mengenai  Politik  Luar  Negeri  Kuba  terhadap

Amerika  Serikat  di  era  kepemimpinan  Raul  Castro.  Terkait  pada

bagaimana  hubungan  kedua  negara  (  pragmatis  dan  terbuka  )   serta

kebijakan-kebijakan  luar  negeri  yang  dikeluarkan  oleh  Kuba  terhadap

Amerika Serikat (dibukanya akses ekonomi dan komunikasi) .

BAB  IV  FAKTOR  -  FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI

PERUBAHAN  KEBIJAKAN  EKONOMI  DAN  KOMUNIKASI

KUBA TERHADAP AMERIKA SERIKAT 

Bab  ini  menjelaskan  mengenai   faktor-faktor  yang  mempengaruhi

perubahan  kebijakan  ekonomi  dan  komunikasi  Kuba  terhadap  Amerika

Serikat. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu

eksternal,struktural  (internal)  dan  leadership.  Faktor-faktor  tersebut

kemudian menjadi  input bagi Kuba untuk merubah Kebijakan Ekonomi

dan  Komunikasi  terhadap  Amerika  Serikat  di  era  Kepemimpinan  Raul

Castro.

BAB V 
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Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian

secara keseluruhan.
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