
BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI KUBA TERHADAP

AMERIKA SERIKAT

Bab  ini  menjelaskan  mengenai  Dinamika  Politik  Luar  Negeri  Kuba

terhadap Amerika Serikat di awal kemerdekaan dan di era kepemimpinan Fidel

Castro.Terkait pada bagaimana proses pembentukan karakter Politik Luar Negeri

Kuba  dalam  Pemerintahan  Fidel  Castro,  kemudian  membahas  mengenai

hubungan luar negeri  kedua negara yang sarat akan konfrontasi (tidak harmonis)

dan diimanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang dikeluarkan

oleh  Kuba terhadap Amerika  Serikat.  Hubungan luar  negeri  antara Kuba dan

Amerika Serikat  memasuki  masa tegang di  era  kepemimpinan Presiden Fidel

Castro. Terhitung sejak mulai memimpin Kuba, Fidel Castro merubah Orientasi

Politik Luar Negeri Kuba menjadi sangat Komunis dan anti-Amerika Serikat. Hal

ini lantas tercermin pada setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Fidel

Castro  dan membuat  hubungan luar  negeri  kedua negara  tidak  harmonis  dan

berujung pada terputusnya hubungan kedua negara dalam segala sektor termasuk

ekonomi dan komunikasi.

A. Hubungan Luar Negeri Kuba-Amerika Serikat 1902-1959

Kuba merdeka pada  tahun 1902,  berhasil  menjadi  negara  merdeka dan

terlepas  dari  penguasaan  Spanyol  (Siboro,  2012,  p.  35).  Kuba  dengan  status

sebagai  negara  yang  baru  merdeka  tentunya  memiliki  banyak  hal  yang  harus

dilakukan untuk menata negaranya. Oleh karenanya, orientasi Politik Luar Negeri

Kuba  di  awal  kemerdekaannya  menganut  sistem  terbuka  dengan  negara  lain,

dengan  mempertimbangkan  kondisi  negaranya   yang belum stabil  dan  masih
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berstatus negara baru. Secara hukum Kuba telah menjadi negara merdeka namun

pada kenyataannya tidak demikian, Kuba masih berada dalam pengaruh Amerika

Serikat.  Amerika Serikat  menjadi  salah satu negara yang memiliki  peran yang

signifikan  dalam  proses  kemerdekaan  Kuba.  Amerika  Serikat  memberikan

dukungan serta bantuan militer dan membentuk Organization of American States

(OAS) dan  Mutual Security Act  (MSA) untuk Kuba selama berperang melawan

Koloni Spanyol (Siboro, 2012, p. 25). Hubungan Luar Negeri antara Kuba dengan

Amerika  Serikat  terjalin  harmonis  setelah  banyak  mendapat  bantuan  tersebut.

Hubungan baik antara Kuba dan Amerika Serikat terus terjalin hingga terjalinnya

hubungan diplomatik. Pada 27 Mei 1902, Kuba secara resmi menjalin hubungan

diplomatik dengan Amerika Serikat dan mendirikan Kantor Kedutaan di Havana.

Amerika Serikat di mengutus Menteri Herbert Goldsmith Squiers untuk menjadi

perwakilan Amerika Serikat di Kuba (State, 2010).

Kuba mendapatkan bantuan besar dari Amerika Serikat, berkat dukungan

tersebut  Kuba  berhasil  mengusir  Koloni  Spanyol  dan  menjadi  negara  yang

merdeka. Amerika Serikat yang sejak awal telah mendukung dan membantu Kuba

perlahan mulai menunjukan tujuan utama dibalik  tindakan tersebut. Lebih lanjut,

seperti menggantikan peran Spanyol, Amerika Serikat memaksa Kuba untuk patuh

terhadap  Platt Amandement dan mengizinkan Amerika Serikat untuk melakukan

intervensi  politik  domestik apabila  Amerika Serikat  menilai  terdapat  kesalahan

dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kuba (Mukmin, 1981, p. 27). Amerika

Serikat   juga  mengintervensi  urusan  internal  Kuba  hingga  dalam  pemilihan

Presiden Kuba (Mukmin, 1981, p. 42). Amerika Serikat menjadi partner ekonomi

utama Kuba saat itu, Kuba menjadi negara pengekspor utama gula bagi Amerika
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Serikat.Kuba mengekspor sebesar 65 % hasil gulanya terhadap Amerika Serikat

(Gonzalez,  2003,  p.  692).  Semenjak  saat  itu  hubungan  kedua  negara  terjalin

harmonis,  setiap  Kebijakan  Luar  Negeri  Kuba  harus  melalui  dan  mengikuti

persetujuan Amerika Serikat.

Amerika  Serikat  terus  memperlihatkan  pengaruhnya  dalam  politik

domestik dan luar  negeri  Kuba,  sejak Kuba merdeka hingga proses  pemilihan

presiden selalu dalam pengawasan Amerika Serikat. Lebih dari itu, perusahaan-

perusahaan  berbasis  Amerika  Serikat  mendominasi  seluruh  sektor  ekonomi

Kuba .Terutama di era kepemimpinan Fulgencio Batista, Kuba berada dalam titik

terendahnya.  Politik  Luar  Negeri  Kuba  sepenuhnya  berada  dalam  pengaruh

Amerika  Serikat,  Batista  terkenal  dengan  kediktatoran  dan  kekejamannya

terhadap Rakyat Kuba dan hal ini mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat

karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Batista pasti akan menguntungkan

Amerika Serikat.

 Para pengusaha-pengusaha ini diperbolehkan untuk mengambil manfaat

dari lahan yang dimiliki oleh Rakyat Kuba, bahkan lebih dari itu tenaga Rakyat

Kuba  juga   digunakan  secara  cuma-cuma  untuk  memenuhi  keserakahan  para

kaum imperialis ini. Segala sektor ekonomi, industri bahkan komunikasi dikuasai

oleh perusahaan  Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat telah mengkontrol

80  %  barang-barang  yang  ada  di  Kuba,  90  %  di  pertambangan,  100  %

penyulingan  minyak,  40  %  industri  gula  dan  90  %  peternakan  sapi.  Hal  ini

kemudian berdampak negatif terhadap kemakmuran rakyat Kuba, 50 % penduduk

Kuba tidak mendapatkan listrik,  40 % penduduk masih  buta huruf,  dan 95 %
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anak-anak di daerah pedesaan menderita karena kemiskinan dan berbagai penyakit

(Prevost, 2012, pp. 25-27). 

B. Revolusi dan  Karakter Politik Luar Negeri Kuba

Pada tanggal 1 Januari  1959, Fidel Castro berhasil  menjatuhkan Rezim

Fulgencio Batista (Jr., 1960, p. 44). Fidel Castro mewakili seluruh Rakyat Kuba

menyatakan  kebebasan  mereka  akan  Rezim  Kediktatoran  Batista  dan  tekanan

Amerika Serikat sejak saat itu. Fidel Castro melakukan Revolusi Kuba sebagai

wujud  protes  dan  keresahannya  terhadap  Rezim  Batista  yang  sarat  akan

kepentingan serta ikut campur Amerika Serikat. Fidel Castro mendapat dukungan

dari  Rakyat  Kuba,  lebih dari  itu  terdapat kelompok masyarakat Amerika Latin

yang bernama Contra-Batista  dan Pro Castro ikut mendukung revolusi ini. Fidel

Castro  mendapat  dukungan  dana  dari  Venezuela,  lebih  dari  itu  Kuba  juga

mendapatkan dukungan dari negara-negara Amerika Tengah dan China. Amerika

Serikat mencoba untuk menghentikan aliran dukungan dana tersebut namun tidak

dapat  menghentikan  Fidel  Castro  untuk  tetap  melakukan  Revolusi  Kuba  (Jr.,

1960, p. 43). 

Revolusi  Kuba  merupakan  aksi  puncak  protes  Rakyat  Kuba  dan  Fidel

Castro akan kediktatoran dan  imperialism   yang dilakukan oleh Rezim Batista.

Mayoritas  dari  kebijakan yang dikeluarkan oleh  Batista  sangat  merugikan dan

mengabaikan kepentingan Rakyat Kuba . Dimulai dengan tindakan rasisme yang

dilakukan  oleh  Batista,  Rakyat  Kuba  merupakan  multirasial  banyak  diantara

mereka yang memiliki kulit hitam karena merupakan keturunan Spanyol. Di masa

Pemerintahannya Batista sangat memperhatikan warna kulit. Rakyat Kuba yang

berkulit  hitam  tidak  diperbolehkan  untuk  memperoleh  kesetaraan  atau  posisi
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penting  dalam  pemerintahan.Contohnya  terdapat  kelompok  yang  bernama

Havana  Yacht  Club,  yang  merupakan  kelompok  ekslusif  di  Kuba  yang  di  isi

mayoritas oleh pengusaha Amerika (Perez, 2003, p. 139).

Rakyat  Kuba  yang  memiliki  kulit  hitam  tidak  diperbolehkan  untuk

bergabung, bahkan lebih dari itu Rakyat Kuba yang berkulit hitam diperlakukan

secara tidak adil  yaitu  mendapat  bayaran yang lebih rendah dibanding dengan

Rakyat Kuba yang berkulit putih. Rakyat Kuba yang memiliki kulit hitam juga

diberi batasan dalam penggunaan fasilitas umum seperti sekolah, taman bermain

dan sebagiannya (Shapiro, 1999, p. 411). Status Fulgencio Batista sebagai “ kaki

tangan Amerika Serikat “ menjadi salah satu alasan krusial yang dipertimbangkan

oleh Fidel Castro dalam melakukan Revolusi Kuba. Intervensi Amerika Serikat

sudah  terlihat  sejak  Kuba  masih  menjadi  koloni  Spanyol  dengan  bertopeng

memberi  bantuan  terhadap  Kuba,  Amerika  Serikat  berhasil  mendapatkan  tiket

masuk untuk mengintervensi Kuba dan kemudian menempatkan orang-orangnya

seperti Fulgencio Batista pada Pemerintahan Kuba. Sehingga dengan cara tersebut

kepentingan  dan  keinginan  Amerika  Serikat  terhadap   Kuba  dapat  terjamin.

Munculnya dukungan internal Rakyat Kuba serta eksternal dari Rakyat Amerika

Latin secara umum semakin memperkuat Revolusi Kuba yang di prakarsai oleh

Fidel Castro ini.

Adapun  tujuan  utama  dari  Revolusi  Kuba  ini  yaitu  untuk  menghapus

jurang  pembatas antara  si miskin dan si kaya, menghilangkan diskriminasi ras

dan  yang  paling  menjadi  perhatian  Fidel  Castro  ialah  untuk  menghilangkan

pengaruh Amerika Serikat  terhadap Kuba. Kebencian Fidel  Castro dan Rakyat

Kuba akan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak dapat dibendung
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lagi.  Banyaknya  kerugian  moral  dan  moril  yang  dialami  oleh  Kuba  akibat

perlakuan  Amerika  Serikat  menambah  daftar  alasan  mengapa  revolusi  ini

dilakukan.  Fidel  Castro  merupakan  seorang  Komunis  sejati.  Dalam  Revolusi

Kuba, Fidel Castro mendapat bantuan banyak dari Che Guevara. Selain berhasil

menjatuhkan  rezim  diktator  Batista,  Fidel  Castro  berharap  dengan  terjadinya

revolusi ini dapat membawa perubahan yang signifikan bagi Kuba dan membawa

Kuba menjadi negara yang lebih baik.

Sejak  terjadinya  Revolusi  Kuba,  Fidel  Castro  berhasil  mendapatkan

dukungan  dan  simpati  dari  Rakyat  Kuba  serta  negara-negara  Amerika  Latin

lainnya. Sosok Fidel Castro yang penuh karisma dalam memperjuangkan keadilan

Rakyat Kuba telah membawa Fidel Castro menjadi Presiden Kuba (JR, 2010, p.

227). Menurut Survei yang dilakukan oleh perwakilan dari Princeton: Institute for

International  Social  Researchyaitu  Lloyd  Free di  Kuba,  menyatakan  bahwa

sebesar 85%  Rakyat Kuba  yang mayoritas merupakan rakyat kelas menengah

kebawah  lower- middle class  mendukung dan mempercayai tindakan Revolusi

Fidel  Castro  serta  mengusungnya  menjadi  Presiden  Kuba  selanjutnya  (Fagen,

1965, p. 279). Mayoritas Rakyat Kuba memberikan dukungan mereka terhadap

Fidel Castro karena melihat sosok Fidel Castro yang sangat berkarisma, mengerti

terhadap penderitaan Rakyat Kuba dan sosok pemberani karena berani melakukan

revolusi dan melawan Amerika Serikat. Selain mendapatkan mayoritas dukungan

internal dari Rakyat Kuba, Fidel Castro juga mendapat dukungan dari Uni Soviet.

Pasalnya saat itu Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sedang

berlangsung, kedua negara tersebut  saling berlomba-lomba untuk menyebarkan

pengaruh dan membentuk aliansi dengan negara-negara dunia lainnya. Revolusi
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Kuba yang dilakukan oleh Fidel Castro menjadi momentum yang tepat bagi Uni

Soviet  untuk dapat  menjadikan Kuba sebagai  aliansi  dan merubahnya menjadi

negara  sosialis  komunis.  Posisi  geografis  dan  geopolitik  Kuba  yang  sangat

strategis menjadi alasan utama mengapa Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk

mendekati dan mempertahankan Kuba sebagai negara aliansinya (Bonfatti, 2011,

p. 8). Amerika Serikat  menjadi pihak yang dirugikan jika Kuba memilih untuk

menjadi bagian negara komunis dan bergabung dengan Uni Soviet. 

Pada tahun 1959 Fidel Castro resmi menjadi Presiden Kuba (Jr., 1960, pp.

44-45).  Fidel  Castro  menganut  ideologi  komunis,  dalam  setiap  aksi  yang

dilakukannya kesetaraan hak, HAM, kedaulatan negara dan kesejahteraan Rakyat

Kuba telah menjadi fokus utama Fidel Castro. Fidel Castro memiliki tujuan untuk

menjadikan Kuba sebagai Negara Komunis dan kemudian direalisasikan pada saat

Fidel Castro menjadi Presiden Kuba. Dibawah Pemerintahan Fidel Castro, Kuba

menjadi negara sosialis-komunis dan merubah orientasi politik dalam negeri dan

luar negeri Kuba. Uni Soviet terus melakukan pendekatan terhadap Kuba, sosok

Presiden Kuba yaitu  Fidel  Castro  yang merupakan sosok komunis  sejati  yang

berakar pada ajaran Marxis semakin menambah kemungkinan keberpihakan Kuba

terhadap  Uni  Soviet.  Fidel  Castro  kemudian  membentuk  Rezim  Marxisme-

Leninisme dengan Uni Soviet (Domínguez, 1978, pp. 83-84).

Orientasi dan karakter Politik Luar Negeri  Kuba dibawah Pemerintahan

Fidel  Castro  berubah  dan  cenderung  berorientasi  pada  prinsip-prinsip  sosialis

komunis. Kuba menjadi negara komunis melalui Fidel Castro, kuatnya pengaruh

dan keinginan untuk menjadikan Kuba sebagai negara komunis terus dilakukan

termasuk menentukan orientasi  Politik  Luar  Negeri  Kuba.Terdapat  empat  poin
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yang  menjadi  tujuan  utama  Politik  Luar  Negeri  Kuba  yaitu  poin  pertama,

kelangsungan  hidup  pemerintah  revolusioner,  poin  ke  dua   pembangunan

ekonomi, poin ke tiga meningkatkan pengaruh atas pemerintah, poin ke empat

meperluas dan mempertahankan pengaruh atas kaum kiri yang berpaham sosialis

komunis dan dukungan terhadap revolusi (Domínguez, 1978, p. 88). Fidel Castro

mengarahkan  politik  luar  negeri  yang  revolusioner  bagi  Kuba  yakni  dengan

memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Kuba dengan tegas menyatakan

kebenciannya  terhadap  Amerika  Serikat,  kemudian  Fidel  Castro  juga

mengeluarkan  dan  memecat  oknum-oknum  yang  merupakan  “kaki-tangan”

Amerika Serikat di dalam Pemerintahan Kuba. Setelah itu, Fidel Castro merubah

sistem perekonomian Kuba dengan sistem perekonomian sosialis komunis, yang

dimana  negara  memiliki  hak  prerogative untuk  mengatur  berjalannya  aktifitas

perekonomian di Kuba.

Fidel Castro juga mengarahkan politik luar negeri  Kuba untuk berpusat

pada kebijakan pemerintah dan Fidel Castro sebagai Presiden Kuba. Tujuan utama

dari pada Politik Luar Negeri Kuba dibawah Pemerintahan Fidel Castro sangat

bersifat  ideologis  yakni  dengan  menyebarluaskan  ideologi  sosialis  komunis

terhadap  negara  lain  terutama  negara-negara  kawasan  Amerika  Latin  .  Lebih

lanjut,  Fidel Castro juga kemudian merubah lingkungan interaksi Kuba  Cuban

Families, yang menjadi  partner Kuba dalam melakukan aktifitas ekonomi,politik

dan militer. Jika saat  Rezim Batista Amerika Serikat menjadi kawan utama Kuba

dalam melakukan aktifitas tersebut, maka di era kepemimpinan Fidel Castro Uni

Soviet menjadi kawan utama Kuba (Domínguez, 1978, pp. 88-89). Fidel Castro

juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela
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dan Negara Amerika Tengah serta China. Kuba diera Kepemimpinan Fidel Castro

menjadi Negara Komunis yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan Amerika

Latin.

Fidel  Castro  melakukan  perubahan  secara  menyeluruh  terhadap  politik

domestik  dan  politik  luar  negeri  Kuba,  tujuan  utama  Fidel  Castro  untuk

memutuskan hubungan luar negeri  dengan Amerika Serikat  menjadi  titik  balik

untuk Kuba menjadi Negara Komunis. Langkah Politik Luar Negeri Fidel Castro

yang diambil oleh membuat hubungan luar negeri antara Kuba dengan Amerika

Serikat semakin tidak harmonis.  Amerika Serikat mengintervensi Kuba sebagai

langkah  preventif  Amerika  Serikat  untuk  membendung  paham  komunis  di

kawasan  Amerika  Latin,  namun  pada  kenyataannya  berbanding  terbalik  Kuba

berubah menjadi Negara Komunis dan bersekutu dengan Uni Soviet dan negara-

negara komunis lainnya. Revolusi Kuba telah membawa Amerika Serikat dalam

keadaan yang tidak seimbang. Bergabungnya Kuba dengan Uni Soviet semakin

memperburuk keadaan diantara Kuba dengan Amerika Serikat, posisi geografis

dan geopolitik Kuba yang sangat strategis menjadi hal yang sangat dibutuhkan

Amerika Serikat dalam hal perlindungan negaranya dari Uni Soviet.

C. Kebijakan Konfrontatif  Fidel Castro

Pasca  Revolusi,  Fidel  Castro  terus  melakukan  perubahan-perubahan

terhadap pemerintahan Kuba. Fidel Castro ingin memastikan bahwa Kuba sudah

terlepas  dari  pengaruh  Amerika  Serikat.  Sifat  dan  karakter  dari   Politik  Luar

Negeri Kuba berubah dibawah pimpinan Fidel Castro, salah satunya yaitu bersifat

konfrontatif.  Setelah  berhasil  melakukan  revolusi,  Fidel  Castro  memiliki

kecenderungan  untuk  mengeluarkan  kebijakan  –  kebijakan  yang  bersifat
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konfrontatif,  dan hal  tersebut  sangat  terlihat  ketika  Fidel  Castro  mengeluarkan

atau  merespon  kebijakan  terhadap  Amerika  Serikat.Fidel  Castro  mengambil

tindakan  serius  dan  bersifat  konfrontatif,  dengan  mengeluarkan  beberapa

kebijakan luar negeri yang ditujukan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara

sekutu yang berpaham kapitalis lainnya. Dalam pidatonya Fidel Castro kembali

menegaskan bahwa Kuba tidak akan lagi berhubungan atau menerapkan prinsip –

prinsip liberal-kapitalis dalam negaranya. Fidel Castro menyatakan  bahwa Kuba

tidak akan pernah membiarkan inisiatif pribadi atau segala hal yang tera dalam

prinsip “ Neo-Kapitalis”.  (Latell, 2005, p. 235).

Segala bentuk – bentuk intervensi Amerika Serikat terhadap Kuba seperti

mengizinkan keberadaan perusahaan – perusahaan privat , hak-hak individu untuk

melakukan  aktifitas  perdagangan  ,   kebebasan  pers  dan  telekomunikasi  dan

sebagiannya yang syarat akan nilai-nilai kapitalis secara keseluruhan dihilangkan

oleh Fidel Castro .  Rezim Totaliter Fidel Castro terus berupaya agar nilai-nilai

demokrasi,  kebebasan  berpendapat  yang  merupakan  manifestasi  dari  prinsip

liberal hilang dari Kuba. Fidel Castro membatasi akses komunikasi, akses internet

dan kebebasan pers bagi Rakyat Kuba dan penduduk asing yang berada di Kuba.

Fidel  Castro  menerapkan  sanksi  berat  terhadap  Rakyat  Kuba  atau  asing  yang

menolak kebijakan tersebut dan akan ditetapkan sebagai penghianat. Fidel Castro

menghukum 75 pembangkang,wartawan independen, dan aktivis lainnya  dengan

dipenjara mulai dari 6 sampai 28 tahun (Rand, 2004, pp. 1-2). Rakyat Kuba tidak

diperbolehkan  menggunakan  internet  secara  pribadi,  apabila  ingin  mengakses

internet harus melalui izin dan menggunakan fasilitas dari  pemerintah.
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Fidel Castro dalam usahanya untuk mengantisipasi dan memaksimalisasi

peran negara sebagai aktor nasional dengan mengeluarkan  kebijakan nasionalisasi

perusahaan-perusahaan  yang  berbasis  Amerika  Serikat  dan  sekutunya  yang

berlokasi di Kuba. Fidel Castro menasionalisasi semua perusahaan tersebut dan

menjadikannya  sebagai  perusahaan  milik  negara.  Fidel  Castro  berhasil

menasionalisasi properti dan bisnis,  dimulai dengan perusahaan gula, peternakan

sapi kemudian memperluas ke kilang minyak, utilitas, pertambangan, kereta api,

dan bank yang berbasis Amerika Serikat senilai tidak kurang dari USD 850 juta

(JR, 2010, pp. 230-231). Tindakan ini diambil oleh Fidel Castro sebagai respon

terhadap  tindakan  Amerika  Serikat  yang  mengurangi  kuota  impor  gula  Kuba

sampai 7 juta ton (Pambudi, 2007, p. 120). Akibat dari kebijakan nasionalisasi

yang  dikeluarkan  oleh  Fidel  Castro,  banyak  dari  Rakyat  Kuba  terutama  yang

berada pada kelas menengah dan kaum kaya menarik dukungan mereka terhadap

Fidel Castro dan kemudian membentuk komunitas Anti-Castro. Terhitung sejak

awal  pemerintahan Fidel  Castro hingga akhir  abad 20 sebanyak 1 juta  Rakyat

Kuba yang telah melakukan migrasi (Font, 2008, p. 109).

Pembatasan  kuota  impor  gula  yang  dilakukan  oleh  Amerika  Serikat

terhadap  Kuba  membawa  dampak  yang  besar  terhadap  kondisi  perekonomian

Kuba,  pasalnya  hasil  aktifitas  impor  gula  merupakan  salah  satu  sumber

pendapatan  devisa  terbesar  bagi  Kuba  (Pambudi,  2007,  p.  121).  Selain  itu,

keadaan  tersebut  semakin  memperkuat  keinginan  Fidel  Castro  untuk

memalingkan diri  dan bekerjasama dengan negara-negara komunis.  Kemudian,

berlandaskan  dari  kejadian  tersebut,  Uni  Soviet  kembali  melakukan  usahanya

untuk mengkondisikan Kuba  agar tetap menjadi salah satu negara pengikutnya
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dengan memberikan bantuan ekonomi.  Kuba mendapatkan pinjaman dana dari

Uni Soviet berjuta-juta dollar serta mendapat pesanan gula setiap tahunnya, Uni

Soviet menghormati janjinya untuk membeli 2,7 juta ton gula dari Kuba. Republik

Rakyat China  membeli  satu  juta  ton,  dan negara  komunis lainnyamembeli

300.000 ton gula dari Kuba sebagai bukti dukungan mereka terhadap keputusan

Kuba (Prevost, 2012, p. 22). Berbagai pakta dan perjanjian dilakukan oleh Kuba

dan Uni Soviet, hal ini kemudian semakin membuat Amerika Serikat gelisah dan

semakin memperburuk hubungan kedua negara tersebut (Pambudi, 2007, pp. 120-

121).

Amerika  Serikat  keberatan  terhadap  langkah  Politik  Luar  Negeri  Kuba

dengan  menjalin  hubungan  dengan  Uni  Soviet.  Para  pejabat  Amerika  Serikat

kemudian menetapkan Castro sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat.

Presiden Dwight D Eisenhower pada Maret 1960, memerintahkan CIA Central

Intelligence  Agency  untuk  melatih  dan  mempersenjatai  imigran  Kuba  untuk

kemudian menyerang Fidel Castro (Mandey, 2015). Pada tanggal 14 April 1961,

Presiden Amerika selanjutnya yaitu John F Kennedy melanjutkan program untuk

menjatuhkan Fidel Castro dengan skala yang lebih besar.  Amerika Serikat yang

saat  itu  dipimpin  oleh  Presiden  John  F.  Kennedy  menyusun  rencana  untuk

menjatuhkan  Rezim  Fidel  Castro.Pada  April  1961,  Amerika  Serikat  kembali

menurunkan pasukan pengasingan Kuba yang didukung CIA untuk menyerang

dan menjatuhkan Fidel Castro (Armandhanu, 2014). Sekitar 1.500 warga Kuba di

pengasingan dilatih dan dibiayai oleh CIA melakukan Invasi Kuba di Teluk Babi,

namun mengalami kegagalan (Voss, 2011).
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Fidel Castro kembali mengeluarkan kebijakan konfrontatif lainnya, dengan

berlandas pada tujuan untuk kesejahteraan Rakyat Kuba terutama kaum proletar

seperti  petani  dan  buruh.  Fidel  Castro  mengeluarkan  Kebijakan  Reformasi

Agraria. Reformasi Agraria ini berisi paket kebijakan yang dimana  Fidel Castro

membebaskan  semua  lahan  terutama  lahan  pertanian  kepada  seluruh  Rakyat

Kuba. Fidel Castro kemudian memberikan izin  secara cuma-cuma kepada Rakyat

Kuba untuk mengelola dan mengambil manfaat dari  lahan- lahan tersebut.Para

petani  asal  Kuba menyambut  gembira  kebijakan  tersebut,  pasalnya  selama ini

mereka sulit untuk mendapatkan lahan yang dapat mereka kelola secara pribadi

dan mendapat keuntungan dari aktifitas tersebut.Kedaulatan pangan dan keadilan

sosial  menjadi  tujuan utama Fidel  Castro dalam melakukan Reformasi  Agraria

terkait redistribusi tanah kepada Rakyat Kuba, Fidel Castro ingin memberdayakan

para kaum petani dan kelas menengah kebawah di Kuba untuk dapat hidup lebih

layak serta mendapat lapangan pekerjaan melalui tindakan tersebut. Pada 17 Mei

1959,  UU  Reformasi  Agraria  resmi  disahkan  yang  menyerukan  pembatasan

ukuran peternakan hanya 3.333 hektar ( 13km2

) dan untuk  real estate hanya

sebesar  1.000  hektar  ( 4 km2

).  Setiap  kepemilikan  lebih  dari  batas-batas  ini

diambilalih oleh pemerintah dan didistribusikan untuk para petani (Font, 2008, p.

205).

Dalam  UU  ini  juga  menetapkan  bahwa  perkebunan  gula  tidak  dapat

dimiliki  oleh  orang asing.  Sebuah  badan pemerintah  baru  dibentuk oleh  Fidel

Castro, Institut Nasional Reformasi Agraria ( INRA ) didirikan untuk mengelola

hukum ini, dan dengan cepat menjadi badan yang paling penting di negara Kuba.
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INRA bertugas untuk membantu pemerintah menguasai tanah yang telah diambil

alih, mengawasi distribusi dan kemudian mendirikan koperasi peternakan. INRA

juga  turut  menyita  480.000  hektar  tanah  yang  dimiliki  oleh  perusahaan-

perusahaan Amerika Serikat. Sebanyak 70 % lahan pertanian menjadi hak milik

dan dikontrol oleh negara state-owned (Prevost, 2012, pp. 22-24).

Kebijakan  tersebut  lantas  mendapatkan  kecaman  dari  Amerika  Serikat,

kebijakan nasionalisasi  perusahaan swasta sebelumnya telah membuat Amerika

Serikat  mengalami  banyak  kerugian.  Amerika  Serikat  yang  dipimpin  oleh

Presiden  Dwight  Eisenhower,  kemudian  menjatuhkan  sanksi  terhadap  Kuba

berupa embargo ekonomi. Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan Kuba,

Amerika  Serikat  menghentikan  semua  aktifitas  ekonomi  berupa  perdagangan

import export , bantuan dana, dan mengisolasi Kuba untuk tidak bisa melakukan

kerjasama ekonomi lagi dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat. Amerikat

Serikat juga akan memberikan sanksi terhadap negara-negara dunia ketiga yang

masih  menjalin  kerjasama  dengan  Kuba.  Pada  tahun  1602,  Amerika  Serikat

memutuskan  hubungan  diplomatik  dan  memberikan  sanksi  Embargo  Ekonomi

terhadap.  Efek  langsung  dari  embargo ekonomi  berdampak  pada  penurunan

jumlah  perdagangan dan aktifitas  ekspor  impor,bantuan ekonomi dari  Amerika

Serikat terhadap Kuba terhenti, dan kegiatan ekonomi domestik berjalan lambat.

Gross Domestic Bruto Kuba mengalami penurunansebesar   60%  , dan menjadi

salah satu penurunan GDP tercuram yang pernah tercatat (Prevost, 2012, p. 28).

Meskipun Kuba mendapatkan kerugian yang sangat besar dari tindakan embargo

ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Kuba masih memiliki Uni Soviet,
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China dan negara-negara komunis lainnya yang dapat dijadikan sebagai  partner

kerjasama.

 Setelah kehilangan Amerika Serikat,  Kuba menjalin  kerjasama dengan

dengan Uni Soviet dan negara-negara komunis yang tergabung dalam Council for

Mutual  Economic  Assistance  (CMEA),  CMEA merupakan  organisasi  ekonomi

untuk negara komunisyang dibentuk oleh  Presiden Mikhail Gorbachev. Aktifitas

perdagangan  yang  terjadi  antara  Kuba  dengan  CMEA  kurang  lebih  secara

keseluruhan mencapai 80 % . Negara-negara CMEA menyuplai 63 % dari impor

bahan pangan, 98% dari impor bahan bakar dan pelumas, 80% dari impor mesin

dan peralatan, dan 57% dari impor bahan kimia. Mereka juga membeli mayoritas

barang  ekspor  milik  Kubatermasuk  63%  gula,  73%  nikel,  dan  95%  jeruk

(Gonzalez,  2003,  p.  705).  Selain itu,  Uni Soviet  memberikan subsidi  ekonomi

Kuba  dengan  menyediakan  subsidi  terhadap  harga  impor  dan  ekspor   dengan

menawarkan pinjaman dari sangat menguntungkan antara tahun 1986 dan 1990,

Kuba  menerima  $11,6  miliar  pinjaman  dari  Uni  Soviet  dan  $  10  miliar  pada

subsidi (Gonzalez, 2003, p. 706) . 

Perekonomian Kuba kemudian sangat bergantung pada akses perdagangan

dengan negara-negara CMEA. Meskipun Kuba mengalami kerugian yang besar

akibat  Kebijakan Embargo Ekonomi oleh Amerika Serikat, namun hal tersebut

dapat  diatasi  berkat  hubungan baik  yang terjalin  antara  Kuba dan Uni Soviet.

Fidel Castro sebagai Presiden Kuba tidak tinggal diam, kebijakan embargo yang

dilakukan Amerika Serikat semakin menambah alasan untuk Kuba memutuskan

hubungan luar negeri  dengan Amerika Serikat dan menjadikan Uni Soviet dan

negara  komunis  lainnya  sebagai  partner kerjasama  .  Sejak  saat  itu  hubungan
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kedua  negara  terputus,  hubungan  Kuba   dengan  Amerika  Serikat  tidak

menunjukan  perubahan  yang  signifikan  sejak  Fidel  Castro  memimpin  Kuba.

Hubungan  luar  negeri  terutama  dalam sektor  ekonomi  dan  komunikasi  kedua

negara terputus. Kebijakan Fidel Castro untuk menjalin kerjasama perdagangan

dengan Uni Soviet dan negara-negara CMEA membuat Amerika Serikat geram

dan membenci Fidel Castro, dan berujung pada terputusnya hubungan luar negeri

Kuba dan Amerika Serikat.

Keadaan Kuba mulai berubah  setelah keruntuhan Uni Soviet pada tahun

1991, Revolusi Fidel Castro mulai kehilangan momentum (Armandhanu, 2014).

Kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin secara tidak langsung memberikan

dampak  negatif  terhadap  Kuba.  Uni  Soviet  mengalami  perpecahan  dan  krisis

ekonomi, dukungan ekonomi  terhadap Kuba terhenti. Selama masa Pemerintahan

Fidel Castro, Kuba mendapatkan dukungan ekonomi dan militer dari Uni Soviet

dan  aliansi-aliansinya.  Kuba  mendapat  bantuan  ekonomi  berupa   mensubsidi

ekonomi melalui perdagangan bahan pangan, minyak, hingga memenuhi segala

kepentingan industri gula yang dimiliki Kuba, dan hal tersebut telah menyebabkan

Kuba  mengalami  ketergantungan  terhadap  bantuan  Uni  Soviet.  Perekonomian

Kuba berada pada titik terendah dan mengalami krisis. Pada tahun 1990 sampai

1993,  jumlah  Gross  Domestic  Product  (GDP)  dan nilai  investasi  Kuba  jatuh

drastis  dan bernilai negatif  dan mengalami defisit  sebesar 30,4 % (Herndndez-

Catd,  2000,  pp.  4-5).  Jumlah pengangguran di  Kuba meningkat  dengan pesat,

tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial juga terus meningkat. Melihat keadaan

Kuba yang tidak  stabil  menjadikan Fidel  Castro  sebagai  Presiden Kuba untuk

mengambil  keputusan yang dapat  menyelamatkan Kuba.  Karakter  Politik  Luar
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Negeri Fidel Castro yang sarat akan kebijakan yang bersifat konfrontatif terhadap

Amerika Serikat perlahan berubah. 

Hubungan Kuba dan Amerika Serikat sedikit membaik setelah kunjungan

Fidel Castro ke Amerika Serikat dan mengundang masyarakat pengasingan Kuba

yang tinggal di Amerika Serikat untuk kembali ke kampung halaman mereka dan

memulai bisnis-bisnis. Dipastikan dalam ketentuannya mengenai beberapa bentuk

sosialisme di negaranya, Fidel Castro bersiap untuk membentuk sebuah generasi

baru  pemimpin-pemimpin  Kuba,  sementara  juga  secara  efektif  membangun

kembali ekonomi Kuba dan berusaha memperoleh kembali dukungan dari orang-

orangnya. Dalam periode krisis ekonomi yang terjadi di Kuba, Fidel Castro mulai

bersikap lebih moderat dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya.

Fidel  Castro  mulai  mendesak  Amerika  Serikat  untuk  menghapuskan

embargo ekonominya sejak revolusi lampau, kemudian meminta Amerika Serikat

untuk  melonggarkan  proses  administrasi  imigran  asal  Kuba  (Larry  Nackerud,

1999,  pp.  175-176).  Amerika  Serikat  memberikan  beberapa  syarat  yang  harus

dipenuhi  oleh  Kuba,  yaitu  dengan  merubah  sistem  pemerintahannya  dan

mengendalikan   keberangkatan  ilegal  imigran  Kuba  ke  Amerika  Serikat.

Negosiasi tersebut akan  ditunda sebelum Kuba menghapuskan pemerintahannya

yang  diktator.  Fidel  Castro  dengan  tegas  menolak  syarat  yang  diajukan  oleh

Amerika Serikat tersebut. Dalam pidatonya Fidel Castro juga mengatakan bahwa

Kuba tidak akan menghentikan kapal – kapal para imigran yang menuju Amerika

Serikat,  namun  Amerika  Serikat  harus  membantu  Kuba  untuk  memperbaiki

keadaan dalam negeri mereka dengan menghapus Sanksi Embargo Ekonomi. 
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Pernyataan tersebut mendapat respon negatif  dari  Presiden Bill Clinton,

Pemerintahan Clinton menanggapi  dengan memperketat  embargo ekonomi dan

mengancam  akan  memblokade  laut  jika  Fidel  Castro  menolak  untuk

mengendalikan  keberangktan  ilegal.  Pada  tahun  1994,  kongres  di  Amerika

semakin memperketat embargo setelah Fidel mengatakan" This country can only

be ruled by revolution” (Larry Nackerud, 1999, pp. 177-178).  Fidel Castro tetap

teguh  pada  prinsipnya  yaitu  menjadikan  Kuba  sebagai  negara  komunis.  Pada

Tahun 1996, Kuba menembak jatuh dua buah pesawat Amerika Serikat. Tindakan

ini  kemudian ditindaklanjuti  dengan serius oleh Amerika Serikat yakni  dengan

menerapkan pembatasan-pembatasan pengiriman uang kepada keluarga yang ada

di Kuba (Papasi, 2015, p. 2).

 Lebih lanjut, pada tanggal 12 Maret 1996 Presiden Clinton menyetujui

Akta Solidaritas Demokrasi dan Kebebasan Kuba atau yang dikenal dengan Akta

Helms- Burton. Akta ini berisi mengenai pemberlakuan penalti kepada perusahaan

asing yang melakukan bisnis di Kuba dan mengizinkan warga Amerika Serikat

untuk  menggugat  investor  asing  yang  memanfaatkan properti  Amerika  Serikat

yang  dikuasai  oleh  Pemerintah  Kuba  serta  menolak  masuk  orang-orang  yang

menanamkan investasinya di Kuba (Laksana, 2007, p. 153). Hubungan luar negeri

antar  Kuba dan Amerika Serikat  kembali  memanas pada tahun 2003,  kejadian

tindakan  kekerasan  pembangkangan  Black  Spring  yang  dilakukan  oleh  Kuba

mendapatkan  kecaman  internasional,  75  orang  dipenjara  selama 28  tahun  dan

kemudian membajak sebuah kapal feri untuk menuju Amerika Serikat. Kejadian

ini  mendapatkan  respon  negatif  dari  PBB   dan  Uni  Eropa,  Uni  Eropa

menghentikan kunjungan pejabat tingkat tinggi ke Kuba dan Komisi HAM PBB
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mencela  Kuba  atas  tindakannya  tersebut.  Pada  mei  2004,   Amerika  Serikat

memberikan  sanksi  terhadap  Kuba   dengan  membatasi  kunjungan  keluarga

Amerika Serikat -Kuba dan pengiriman uang tunai.  Sebagai respon atas sanksi

yang diberikan Amerika Serikat,  Fidel Castro mengumumkan larangan transaksi

dalam dolar AS, dan menerapkan pajak 10% pada konversi  dolar-peso (Smith,

2012). Dinamika hubungan Luar Negeri Kuba dan Amerika Serikat sangat terlihat

di  era  Kepemimpinan  Fidel  Castro,  intensitas  hubungan  kedua  negara  yang

dinamis dengan berbagai kebijakan konfrontatif yang dikeluarkan oleh Kuba dan

begitu pula dengan Amerika Serikat terus terjadi. Hal ini kemudian menjadikan

hubungan  kedua  negara  tidak  mengalami  kemajuan  yang  signifikan.  Sejak

diputuskan  hubungan  diplomatik  antar  kedua  negara,  hubungan  kedua  negara

resmi terputus.
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