
BAB III

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KUBA

TERHADAP AMERIKA SERIKAT ERA RAUL  CASTRO

Bab ini menjelaskan mengenai Perubahan Kebijakan Luar Negeri  Kuba

terhadap  Amerika  Serikat  di  era  kepemimpinan  Raul  Castro.  Terkait  pada

bagaimana  hubungan  kedua  negara  yang  lebih  pragmatis  dan  terbuka  serta

kebijakan-kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Kuba terhadap Amerika

Serikat  (dibukanya  akses  ekonomi  dan komunikasi)  .  Hubungan Luar  Negeri

Kuba dengan Amerika Serikat memasuki babak baru di era kepemimpinan Raul

Castro. Perubahan kebijakan dan Orientasi serta pendekatan Politik Luar Negeri

Raul  Castro  cenderung  berbeda  yakni  lebih  terbuka  dan  pragmatis,  hal  ini

tercermin  dari  tindakan,  upaya  dan  kebijakan  dalam  dan  luar  negeri  yang

dikeluarkan oleh Raul Castro. Perubahan orientasi Politik Luar Negeri Kuba di

era  Kepemimpinan  Raul  Catstro  inilah  yang  kemudian  menjadi  titik  balik

harmonisasi  hubungan  luar  negeri  Kuba  dengan  Amerika  Serikat,  untuk

kemudian  diwujudkan  dengan  dibuka  kembalinya  hubungan  diplomatik

(normalisasi), akses kerjasama ekonomi dan komunikasi antar kedua negara. 

A.  Perubahan Orientasi Politik Luar Negeri Raul Castro

Pada tahun 2008, Raul Castro  resmi menjadi Presiden Kuba. Raul Castro

mengambil  alih  kekuasaan  untuk  menggantikan  kakaknya  Fidel  Castro  yang

mengundurkan dari jabatannya karena alasan kesehatan (Achir, 2008). Sebelum

menjadi Presiden Kuba, Raul Castro menjadi salah satu orang kepercayaan Fidel

Castro  dan  menjabat  sebagai  Menteri  Pertahanan.  Raul  Castro  memiliki

pandangan hidup atau  ideologi  yang  sama dengan  saudaranya  yakni  komunis,
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Raul  Castro  memiliki  cita  –  cita  untuk  tetap  mempertahankan  Kuba  menjadi

Negara Komunis dengan menjalankan prinsip – prinsip komunis terhadap Kuba

seperti  yang  dilakukan  oleh  Fidel  Castro  sebelumnya.  Raul  Castro  memiliki

tujuan dan pandangan hidup yang sama dengan Fidel Castro, namun Raul Castro

memiliki pandangan yang berbeda mengenai metode dan orientasi  Politik Luar

Negeri  Kuba.  Jika  sebelumnya  Fidel  Castro  mengarahkan Politik  Luar  Negeri

Kubayang sangat ketat dalam menentukan kawan dan lawan Kuba, menggunakan

kekuatan militer  high politics  serta sarat akan kebijakan - kebijakan konfrontatif

tertutama  dengan  Amerika  Serikat.  Raul  Castro  memiliki  pandangan  yang

cenderung  berbeda,  hal  ini  telah  ditunjukan  oleh  Raul  Castro  sejak  menjabat

menjadi Menteri Pertahanan Kuba.

Raul Castro resmi menjadi Presiden Kuba pada tahun 2008, namun secara

teknis Raul Castro secara tidak langsung telah memimpin Kuba pada tahun 2006

saat   Presiden  Fidel  Castro  menjalani  operasi  lambung  dan  untuk  sementara

menyerahkan kendali pemerintah kepada Raul Castro (Smith, 2012). Sejak Fidel

Castro menyerahkan kendali pemerintahan kepada Raul Castro untuk sementara

pada  tahun  2006  dan  membawa  perubahan  halus  namun  penting  dalam

Pemerintahan serta kebijakan luar negeri  Kuba. Raul  Castro telah menunjukan

sikapnya yang terbuka dan pragmatis akan ekonomi dan komunikasi bagi Kuba

(Daniel P. Erikson, 2010, p. 390). Kepentingan Rakyat Kuba akan akses ekonomi

untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari  –  hari  mereka  menjadi  tujuan  utama  Raul

Castro.  Dalam  pidatonya  pada  26  Juli  2006,  Raul  Castro  mengatakan  bahwa

keadaan dan pendapatan  ekonomi Kuba saat  itu  tidak  dapat  memenuhi  semua

kebutuhan Rakyat Kuba, dan karenanya para praktisi pemerintah telah berhenti
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untuk memenuhi peran menjamin prinsip sosialis bagi Rakyat Kuba (Peters, 2012,

p. 5).  Rakyat Kuba telah mencapai titik jenuh mereka untuk tetap menerapkn dan

mengikuti prinsip-prinsip sosialis dalam sistem ekonomi mereka, orientasi sistem

komunis  yang dimana negara menjadi  pemilik  dan mengontrol  semua aktifitas

ekonomi  dan  politik  Kuba  stated  owned telah  membawa perekonomian  Kuba

berjalan lambat. Menurut data dari  Pew Research Center  pertumbuhan ekonomi

Kuba  bisa dikatakan stagnan, sekitar 1,4% per tahun. Sementara tingkat kenaikan

harga-harga barang dan jasa (inflasi) masih sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar 1,5%

setahun. Lebih lanjut CIA memperkirakan bahwa GDP Kuba tumbuh hanya 1,3%

tahun lalu secara real (disesuaikan dengan inflasi) (Desilver, 2015).  .Banyaknya

aktifitas menyimpang dan ketidakdisiplinan sosial seperti pencurian, ketimpangan

sosial,  korupsi  dan  aktifitas  black  market  menjadi  masalah  baru  bagi  Kuba

(Davis, 2007, p. 2).

Segera  setelah  menjabat  menjadi  Presiden  Kuba,  Raul  Castro

mengumumkan  rencananya  untuk  melakukan  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 seperti penggunaan ponsel dan

internet (Doss, 2008). Dalam pidatonya Raul Castro mengatakan bahwa dia akan

mengambil kebijakan yang berbeda dengan Fidel Castro  yaitu lebih terbuka dan

terpusat  Reformasi  Ekonomi  (Gibbs,  2009).  Raul  Castro  menginginkan  Kuba

yang lebih terbuka dengan dunia luar dan hal ini sangat berbeda dengan kebijakan

yang diambil oleh Fidel Castro.Lebih lanjut, Raul Castro juga mempertimbangkan

untuk  melakukan Reformasi Struktural yang mengacu pada meninjau kembali
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sistem  internal  pemerintahan  Kuba,  kemudian  meningkatkan  produksi  dan

pemasaran produksi petanian dengan prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar

Rakyat Kuba (Painter, 2008).

Orientasi Politik Luar Negeri era Fidel Castro terfokus pada tiga tujuan

penting,  yaitu  pemerintahan revolusioner  menentukan “siapa kawan dan lawan

Kuba” dengan jelas dapat terlihat sikap Fidel Castro yang sangat anti terhadap

Amerika Serikat sehingga merubah lingkungan interaksi Kuba  Cuban Families

terhadap Uni Soviet dan negara – negara komunis lainnya. Sarat akan kebijakan

yang  bersifat  konfrontatif,  setiap  kebijakan  luar  negeri  yang  dikeluarkan  oleh

Fidel  Castro  dapat  dipastikan  kebijakan  tersebut  mendapatkan  kecaman  dan

respon negatif dari Amerika Serikat. Politik Luar Negeri Kuba  cenderung bersifat

ideologis, dalam artian setiap langkah dan kebijakan luar negeri yang diambil oleh

Fidel Castro pasti akan berhubungan dengan ideologi, salah satunya Fidel Castro

menjalin  hubungan  baik  dengan  negara  –  negara  yang  berideologi  sosialis

komunis  seperti  Venezuela,  China  dan  sebagiannya.   Sejak  menjabat  menjadi

Presiden  Kuba  menggantikan  Fidel  Castro,  Raul  Castro  telah  memberikan

statement bahwa Kuba tidak akan pernah berubah dan tetap menerapkan sistem

komunis.  Kuba akan tetap menjadi  negara komunis dan menerapkan prinsip –

prinsip komunis  dalam sistem politik  dan  ekonominya.  Namun yang menjadi

perhatian  Raul  Castro  ialah  pendekatan  dan  perlakuan  yang  berubah  terdapat

beberapa  sektor  yang  peraturannya  harus  dirubah  karena  berdampak  pada

kestabilan negara,  Raul Castro juga menegaskan bahwa peraturan yang berada

pada  sektor  ekonomi  dan  komunikasi  harus  dilonggarkan  dan  lebih  terbuka.

Melihat keadaan ekonomi, politik dan komunikasi Kuba yang tidak mengalami
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perubahan menjadi pertimbangan signifikan bagi Raul Castro untuk melakukan

Reformasi Internal dan Eksternal Kuba dengan pendekatan yang lebih pragmatis

dan terbuka. Meskipun Ideologi Komunis merupakan identitas dari Kuba, namun

tuntutan dan kebutuhan Kuba akanpeningkatan ekonomi, politik dan komunikasi

menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Orientasi Politik Luar Negeri Raul Castro

cenderung terorientasi pada isu – isu yang bersifat low politics seperti ekonomi ,

komunikasi  dan  kemanusiaan.  Pada  tahun  2011,  Raul  Castro  dengan

pertimbangan  kemanusiaan  dan  permintaan  keluarga  narapidana  serta  rencana

kunjungan  pejabat  senior  gereja  Katolik  Roma  ke  Kuba,  Raul  Castro

membebaskan  2.900   tahanan  dan  86  warga  asing  dari  25  negara  termasuk

diantaranya  (Galeano,  2011).  Raul  Castro  menjelaskan  banyaknya  narapidana

yang berusia diatas 60 tahun, menderita sakit menjadi alasan dibalik keputusan

tersebut.

Raul Castro terus menjalin hubungan luar negeri yang baik dengan negara

– negara komunis lainnya seperti Venezuela.Venezuela menjadi negara pertama

yang dikunjungi oleh Raul Castro sejak menjabat menjadi Presiden Kuba (Grant,

2008).Venezuela merupakan salah satu negara partner ekonomi utama Kuba, Raul

Castro juga mengunjungi China dengan tujuan untuk mempererat hubungan luar

negeri dan ekonomi kedua negara. China merupakan mitra dagang terbesar kedua

Kuba, setelah Venezuela(Ford, 2012). Kuba dibawah pemerintahan Raul Castro

terus menunjukan perubahan sikapnya terhadap Amerika Serikat. Pada Juli 2012,

bertepatan dengan peringatan hari Revolusi Kuba Raul Castro memberikan pidato

terbuka yang mengisyaratkan keinginannya untuk dapat  berkomunikasi  dengan

Amerika Serikat. Raul Castro menyatakan keinginannya untuk berbicara dengan
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Amerika  Serikat  dengan  catatan  kedua  negara  harus  saling  menghormati  satu

sama lain (Deep, 2012). Raul Castro memanfaatkan momentum tersebut sebagai

undangan  terbuka terhadap  Amerika  Serikat  untuk  hubungan luar  negeri  yang

lebih baik. Pasalnya hubungan diplomatik kedua negara telah terputus selamalima

dekade.  Kemudian  Raul  Castro  juga  mengemukakan  keinginannya  untuk

berbicara mengenai permasalahan HAM dan ekonomi dengan Amerika Serikat.

Hal ini lantas secara tidak langsung telah menunjukan perubahan orientasi dan

sikap Politik Luar Negeri Kuba terhadap Amerika Serikat.

Pada  tahun  2013,  Raul  Castro  kembali  dipilih  oleh  National  Assembly

People Power’s Kuba untuk menjadi Presiden. Raul Castro kembali meneruskan

Program Reformasi Ekonomi yang telah direncanakannya. Raul Castro kembali

menunjukan sikap yang berbeda terhadap Amerika Serikat. Pada acara peringatan

untuk  Nelson Mandela  di  Afrika  Selatan,  Raul  Castro  berjabat  tangan  dengan

Presiden  Amerika  Serikat  yaitu  Barrack  Obama,  kemudian  Raul  Castro

menyerukan  untuk  terjalinnya  “hubungan  yang  beradab”  antara  Kuba  dan

Amerika Serikat.  Lebih  lanjut  Raul  Castro  mengatakan Amerika Serikat  harus

menghapus permintaan  mereka untuk menjatuhkan Rezim Komunis dan merubah

Sistem Pemerintahan Kuba.  Amerika Serikat  diharap dapat menghormati  Kuba

sehingga   akan  memungkinkan  kedua  belah  pihak  untuk  terus  bekerja  pada

peningkatan hubungan luar negeri(Vos, 2013). Orientasi politik luar negeri Kuba

era Raul Castro yang sarat akan negosiasi dan perundingan persuasif tercermin

dalam pidato tersebut. 
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B.  Kebijakan Luar Negeri Kuba  era Raul Castro

Raul  Castro  menjadi  Presiden  Kuba  selama  dua  periode,  pada  awal

kepemimpinannya  Raul  Castro  mengeluarkan  Kebijakan  Reformasi   Ekonomi

dengan berlandas pada pedoman Reformasi Komunis  Lineamientos  (Juan Triana

Cordovi,  2014,  p.  3).  Paket  kebijakan  tersebut   terorientasi  pada  kepada

mengurangi  peran  negara  dalam  bidang  ekonomi  dan  mendorong  tumbuhnya

perusahaan   milik  pribadi  di  Kuba.  Kebijakan  tersebut  kemudian  mendapat

persetujuan  dari  VI  Kongres  Partai  Komunis  Kuba,  dan   ditetapkan  sebagai

langkah  untuk  menempatkan  Kuba  pada  jalur  pertumbuhan  baru,  termasuk

mengidentifikasi  serta  mengalokasikan  kebutuhan  Rakyat  Kuba  (Juan  Triana

Cordovi, 2014, p. 5). 

Raul Castro berusaha untuk membangun masa depan ekonomi Kuba yang

lebih baik, dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan

pasar Kuba. Kuba memerlukan kebijakan industri yang lebih aktif sehingga dapat

membantu Rakyat  Kuba untuk membangun perekonomian dan kompetisi  yang

dinamis  dengan  mengatasnamakan  “akses  dalam  kesetaraan”.  Kebijakan  ketat

birokrasi  Kuba  selama  ini   yang  menempatkan  pengaturan  perekonomian

seutuhnya  dikendalikan  oleh  negara  telah  menghambat  inisiatif  ekspor,  dan

menempatkan Kuba pada tingkat ekspor yang rendah sehingga berdampak pada

rasio  pendapatan kapita yang rendah (Juan Triana Cordovi, 2014, pp. 5-6).

Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan runtuhnya Uni

Soviet  telah  telah  berdampak  terhadap  melambatnya  stagnansi perekonomian

Kuba dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Rendahnya tingkat tabungan dan

pendapatan nasional GDP Kuba, mengharuskan Raul Castro untuk menentukan
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jalan  keluar  alternatif   untuk  menanggulangi  keadaan  tersebut.  Salah  satunya

Kuba  harus  menerima  dan  terbuka  terhadap  investasi  asing,  kemudian

mendapatkan  akses  ke  teknologi  dan  pasar  baru  dari  aktifitas  tersebut.  Dalam

agenda Reformasi Ekonomi Kuba yang dikeluarkan oleh Raul Castro, terdapat

tujuh sektor yang menjadi sasaran reformasi tersebut yaitu sektor tenaga kerja,

perusahaan  privat,  pemotongan  anggaran  belanja,  pertanian,  pengalihan

perusahaan  negara,  investasi   asing,  travel  dan  komunikasi.  Ketujuh  sektor

tersebut dianggap akan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi

Kuba  (Peters,  2012,  pp.  8-9).  Sejak  itu,  pemerintah  telah  perlahan-lahan  dan

secara  bertahap  menerapkan  reformasi  ekonomi  secara  bertahap  ,  termasuk

memungkinkan Kuba untuk membeli peralatan elektronik dan ponsel, tinggal di

hotel, membeli serta menjual mobil bekas. Orientasi Kebijakan Luar Negeri Raul

Castro dinilai tidak terlalu menolak kapitalisme, hal ini di tunjukan dari kebijakan

Raul  Castro  yang mengijinkan  terbentuknya  perusahaan-perusahaan  privat  dan

konglomerasi,  GAESA   Enterprise  Administration  Group yang  terdiri  dari

dibukanya usaha di bidang maskapai penerbangan, komunikasi, hotel mewah dan

persewaan kendaraan (Kartika, 2011).

Raul Castro mencabut larangan terhadap penggunaan ponsel dan komputer

pribadi bagi Rakyat Kuba.Rakyat Kuba diperbolehkan untuk memiliki ponsel dan

komputer  pribadi  di  rumahnya  serta  dapat  menggunakannya  untuk  membantu

aktifitas  ekonomi  mereka.Namun,  pembatasan  terhadap  akses  internet  tetap

dibatasi  tempat  kerja tertentu,  sekolah dan universitas.  Pemerintah mengatakan

tidak dapat terhubung ke  kabel serat optik raksasa karena embargo perdagangan

Amerika  Serikat  (Voss,  2008).  Kebijakan  ini  mendapat  respon  dari  Amerika
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Serikat yakni dengan menhapus larangan pembelian ponsel terhadap Kuba. Lebih

lanjut,  Kuba  diizinkan  untuk  membeli  ponsel,  pemutar  DVD  dan  komputer

dengan Amerika Serikat (Rendt, 2008).

Dalam pidatonya,  Raul  Castro mengatakan bahwa kesan Kuba menjadi

satu-satunya  negara   di  dunia  tempat  orang  bisa  hidup  tanpa  bekerja  harus

dihapuskan.  Menurut  Raul  Castro,  Perekonomian  Kuba  yang  dijalankan

pemerintah dirundung krisis parah dalam dua tahun terakhir. Salah satu akibatnya,

pemerintah terpaksa mengurangi jumlah impor. Harga produk ekspor utama Kuba

seperti  nikel, merosot dan  mengakibatkan lesunya aktifitas ekspor. Pusat Pekerja

Kuba mencatat, ada sekitar 4,9 juta tenaga kerja dari 11,2 juta jiwa penduduknya,

di  mana  negara  mengontrol  95  %  perekonomian.  Selama  bertahun-tahun

pemerintah memberikan  60 %  gaji para karyawan yang dipecat selama mereka

menunggu penempatan kerja baru (Primus, 2010).

Menurut  Pusat  Pekerja  Kuba,  kebijakan memberikan 60 persen gaji  itu

tidak  lagi  memungkinkan.  Pusat  Pekerja  Kuba  menyatakan  keadaan

perekonomian  Kuba  sudah  tidak  bisa  lagi  memelihara   dan  membiayai

perusahaan,  badan  produksi,  sektor  jasa,  dan  sektor  lainnya,  karena  akan

meningkatkan  kerugian  yang  membebani  ekonomi  (Fajrin,  2010).  Pemerintah

telah mengurangi pekerja sektor negara sebagai bagian dari proses reformasi, dan

telah membuka beberapa  layanan ritel  untuk wirausaha,  yang dapat  mendorog

untuk muncul dan meningkatnya  pengusaha atau yang disebut  cuentapropistas.

Sekitar 476.000 pekerja Kuba saat ini terdaftar sebagai wiraswasta (CIA, 2016).

Raul  Castro  telah  memperbarui  model  ekonomi  untuk  menyertakan

mengizinkan kepemilikan pribadi, penjualan real estate dan kendaraan baru yang
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memungkinkan petani swasta untuk menjual barang pertanian langsung ke hotel,

dan mendapatkan keuntungan dari aktifitas tersebut. Memungkinkan terbentuknya

koperasi  non-pertanian,  mengadopsi  undang-undang  investasi  asing  baru,  dan

meluncurkan  "Pembangunan Zona Khusus"  di  sekitar  pelabuhan Mariel  (CIA,

2016). Raul Castro memiliki agenda penting dalam meningkatkan nilai investasi

asing di Kuba, pasalnya terhitung sejak tahun 2000 sampai 2005 akhir  tingkat

investasi  asing  tidak  terdapat  perubahan  signifikan  dan  cenderung  melambat.

Menurut  data  U.N. Confrence on Trade Development (UNCATD), menyatakan

bahwa tingkat investasi asing yang masuk ke Kuba pada tahun 2000 sampai 2003

berada  diperingkat  bawah  di  banding  dengan  negara  –  negara  Amerika  Latin

lainnya.  Pada tahun 2000 sampai 2005 Saham stock Kuba untuk Foreign Direct

Investmenthanya  dapat  pulih  $USD  8  juta  (Cruz,  2005,  pp.  87-88).  Menurut

estimasi dari CIA, nilai investasi asing Kuba Foreign Direct Investment  berada

pada peringkat 71 dari 105 negara yang tercatat sejak tahun 2005 (CIA, 2005).

Terhitung  sejak  Raul  Castro  mengemukakan  keinginannya  untuk  dapat

berbicara dengan Amerika Serikat pada tahun 2012, Raul Castro  terus melakukan

upaya  –  upaya  agar  dapat  menarik  minat  Amerika  Serikat  dan  begitu  pula

sebaliknya. Reformasi Ekonomi yang dicanangkan dan agenda – agenda ekonomi

yang telah disusun oleh Kuba akan berjalan sesuai target apabila mendapat respon

positif  dari  Amerika  Serikat.  Pasalnya  jika  dilihat  dari  sisi  geografis  dan

geopolitik Amerika Serikat sebagai negara adidaya dengan kemampanan ekonomi

yang mumpuni akan sangat membantu Kuba dalam aktifitas reformasi tersebut.

Dalam pandangan Raul Castro,  di  era globalisasi  seperti  saat ini  ekonomi dan

komunikasi  menjadi  sektor  yang  sangat  dipertimbangkan  untuk  kelangsungan
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suatu negara begitu pula dengan Kuba. Amerika Serikat dengan status quo negara

besar dengan tingkat ekonomi yang luar biasa, dapat dijadikan salah satu partner

alternatif  Kuba. Namun rencana tersebut terkendala pada hubungan diplomatik

kedua negara yang terputus pada era kepemimpinan Fidel Castro.

C. Normalisasi Hubungan Luar Negeri Kuba – Amerika Serikat

Pada  17  Desember  2014,  Kuba  dan  Amerika  Serikat  mengumumkan

Normalisasi Hubungan Diplomatik antara kedua negara. Raul Castro dan Barrack

Obama memberika pidato terbuka dan disiarkan langsung oleh Rakyat Kuba dan

Amerika Serikat  (Patnistik,  2015).  Keputusan ini  membawa babak baru dalam

hubungan luar negeri antara kedua negara. Ketegangan hubungan luar negeri yang

terjadi selama 50 tahun kebelakang terbayar dengan normalisasi hubungan antara

Kuba  dan  Amerika  Serikat.  Raul  Castro  menyambut  baik  keputusan  Amerika

Serikat  dalam upaya Normalisasi  Hubungan  Luar  Negeri  yang dilakukan dan

begitu  pula  sebaliknya.  Presiden  Barrack  Obama  memberi  apresiasi  atas

keputusan Kuba untuk dapat  menjalin  kembali  Hubungan Luar  Negeri  dengan

Amerika  Serikat.  Lebih  lanjut,   Barrack  Obama   memuji  'babak  baru'  dalam

hubungan dengan Kuba  baik secara diplomatik dan ekonomi serta menyatakan

bahwa normalisasi menjadi langkah awal bagi terbukanya akses- akses kerjasama

lainnya dengan Kuba (Pratiwi, 2014). 

Pada  tanggal  18  Desember  2014,  tepat  sehari  setelah  normalisasi

hubungan  diplomatik  antara  Kuba dengan  Amerika  Serikat.  Raul  Castro  terus

membuktikan keseriusannya untuk membuka babak baru dengan Amerika Serikat

yaitu dengan membebaskan Alan Gross yang merupakan seorang warga Amerika

Serikat dan merupakan agen CIA.  Alan  Gross  dibebaskan oleh Kuba setelah
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lima  tahun  dipenjara  atas  tuduhan  spionase setelah  ia  menyampaikan  dan

memberi akses  peralatan telepon serta internet untuk orang – orang  yahudi yang

tinggal di Kuba  (Somodevilla, 2014). Sebagai respon atas tindakan Kuba yang

membebaskan Alan  Gross,  Amerika  Serikat  juga  kemudian  membebaskan tiga

tahanan  asal  Kuba  yaitu  Gerardo  Hernandez,  Ramon  Labanino  dan  Antonio

Guerrero,  yang  pada  2001  diputuskan  bersalah  atas  dakwaan  terkait  kegiatan

mata-mata, sudah tiba kembali di Kuba. Pemerintah Kuba menganggap mereka

pahlawan untuk perlawanannya terhadap kelompok-kelompok anti-komunis Kuba

yang berada di pengasingan (Wibisono, 2014).

Kebijakan Raul Castro untuk memperbaiki Hubungan Diplomatik dengan

Amerika Serikat mendapat pujian dari Rakyat Kuba dan berharap langkah tersebut

menjadi awal dari hubungan Kuba-Amerika Serikat yang lebih baik.Paus Francis

bergabung  dengan  para  pemimpin  dari  Amerika  Latin  dan  Eropa  kemudian

memuji serta mengapresiasi atas terjadinya kesepakatan bersejarah antar Kuba dan

Amerika  Serikat  yang terwujud dalam pembebasan tahanan dari  kedua negara

(Cohen, 2014). Rakyat Kuba menggantungkan banyak harapan dalam perbaikan

Hubungan  Luar  Negeri  Kuba  dan  Amerika  Serikat.  Lebih  lanjut,  peristiwa

Normalisasi  yang  dilakukan  menarik  perhatian  para  pedagang  dan  mahasiswa

Kuba. Mereka memiliki harapan besar dan berharap Normalisasi dapat membawa

perubahan  dalam  kehidupan  mereka  terutama  dalam  bidang  ekonomi  dan

komunikasi. Mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan barang yang mereka

butuhkan lebih mudah dan mendapatkan akses internet serta komunikasi antara

Rakyat Kuba dengan negara lainnya akan berubah (Usher, 2014).
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Fidel  Castro  pernah  mengatakan  bahwa  Kuba  akan  menjadi  negara

komunis dan tidak ada pilihan lain, "Socialism or death" merupakan kata yang

Fidel Castro ucapkan saat berhasil menjatuhkan Rezim Diktator Batista. Namun,

sepertinya kata-kata tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan Kuba saat ini. Di

abad 21 era globalisasi, Kuba berada pada masa yang dimana ideologi bukan lagi

satu-satunya tujuan dan standarisasi utama untuk mengukur kemakmuran suatu

negara.Kuba berada dimasa dimana ekonomi dan komunikasi mengambil peran

yang signfikan serta  menjadi  kebutuhan yang penting bagi  suatu negara.  Oleh

karenanya untuk memenuhi hal tersebut Raul Castro mengarahkan kebijakan luar

negeri Kuba agar lebih pragmatis serta terbuka dalam berhubungan dengan dunia

internasional dan Amerika Serikat. Kuba menghendaki  Amerika Serikat  sebagai

partner ekonomi yang dapat membantu Kuba untuk menstimulasi dan mengatasi

kerumitan  ekonominya  dan berharap  dapat  menarik  modal  asing  lebih  banyak

serta meningkatkan sumber daya manusia dan memperbaharui model  ekonomi

sosialis,tetapi tanpa mengubah Sistem Pemerintahan Kuba. Raul Castro memulai

hal  tersebut  dengan  melakukan  Normalisasi  Hubungan  Luar  Negeri  dengan

Amerika  Serikat.  Melihat  keadaan  ekonomi  dan  tuntutan  Rakyat  Kuba  yang

membutuhkan akses ekonomi dan komunikasi akan Amerika Serikat, menjadikan

Raul Castro mengambil kebijakan tersebut dan menjadi titik balik dari Kuba yang

lebih baik lagi. 

Segera setelah keputusan Normalisasi Hubungan antara Kuba dan Amerika

Serikat dikeluarkan. Raul Castro berharap agar Sanksi Embargo Ekonomi yang

diberikan  oleh  Amerika  Serikat  terhadap  Kuba  untuk  dihapuskan.  Kuba

mendapatkan  kerugian  dan  ketidakstabilan  ekonomi  akan  embargo  tersebut,
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pertumbuhan  ekonomi  yang  melambat  dan  minimnya  investasi  asing  semakin

memperparah  keadaan  Kuba  (Raul  Castro  calls  for  US  to  lift  trade  embargo,

2015).  Jika  dikalkulasikan  kerugian  ekonomi  selama  55  tahun  terakhir  Kuba

menderita  kerugian sebesar US$ 116,8 milliar  (Armandhanu,  2014).  Selain itu

terdapat kerugian lainnya yang didapatkan oleh Kuba seperti kesenjangan sosial

karena  banyaknya  Rakyat  Kuba  yang  kehilangan  pekerjaan  mereka  setelah

Amerika  Serikat  memberikan  sanksi  tersebut.  Raul  Castro  terus  mendesak

Amerika  Serikat  agar  menhapuskan  Sanksi  Embargo,  namun  hal  tersebut

sepertinya sulit untuk terjadi dalam waktu yang singkat. Partai oposisi Amerika

yaitu  Partai  Republik  dan  Parlemen  Amerika  Serikat  tidak  menghendaki  agar

Sanksi Embargo Ekonomi atas Kuba untuk dihapuskan (Swift,  2015). Terdapat

hambatan yang tidak dapat dihindari, Amerika Serikat membutuhkan proses dan

waktu untuk menimbang keputusan mengenai sanksi embargo tersebut. 

Raul  Castro  terus  menekan  Amerika  Serikat  dan  menjalin  komunikasi

secara personal dengan Presiden Obama. Usaha Raul Castro membuahkan hasil,

setelah melalui perundingan Presiden Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat

akan  “melonggarkan” embargo ekonomi  Amerika  Serikat  terhadap Kuba yang

sudah  diberlakukan  sejak  era  Perang  Dingin  tahun  1962.  Meskipun  Amerika

Serikat  tidak  langsung  menghapus  sanksi  tersebut,  namun  hanya  akan

“melonggarkan”  sanksi ekonomi terhadap Kuba menjadi berita yang baik bagi

perekonomian  Kuba.  Presiden  Obama  telah  dua  kali  menggunakan  otoritas

eksekutif  untuk  meringankan  embargo  perdagangan,  sebagai  bagian  dari

pembukaan kembali hubungan bilateral  dengan Kuba. David Thorne,  penasihat

senior  Menlu  Amerika  Serikat  menambahkan  bahwa  lebih  banyak  perubahan
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kebijakan  bisa  dilakukan,  jika  Kuba  dapat  membuat  kemajuan  terhadap

keringanan embargo yang diberikan sebelumnya  (Path, 2015). Presiden Obama

telah  meringankan  hambatan  perjalanan  ke  Kuba,  memberi  otoritas  kepada

perusahaan-perusahaan  telekomunikasi  Amerika  Serikat  untuk  beroperasi  di

Kuba, serta mengizinkan perdagangan Amerika Serikat dengan perusahaan swasta

kecil dan sedang berkembang di Kuba.

Ekonomi dan komunikasi menjadi sektor utama yang ingin diperbaharui

oleh Raul Castro melalui  peristiwa Normalisasi Hubungan Luar Negeri dengan

Amerika  Serikat.  Setelah  Presiden  mengeluarkan  paket  kebijakan  untuk

melonggarkan embargo ekonomi terhadap Kuba, komunikasi menjadi sektor yang

akan diusahakan oleh Raul Castro. Pada Maret 2015, Kuba dan Amerika Serikat

telah kembali mendirikan link telepon langsung untuk pertama kalinya dalam 15

tahun.  Empresa  de  Telecomunicaciones  de  Cuba  (ETECSA),  merupakan

Perusahaan  Komunikasi  Kuba  yang  sepenuhnya  berada  dalam wewenang  dan

otoritas Pemerintah Kuba (Voss, 2015).

Di era kepemimpinan Raul Castro ETECSA tidak lagi sepenuhnya berada

dalam  penguasaan  pemerintah  Kuba,  dalam artian  perusahaan  komunikasi  ini

kemudian dapat digunakan oleh seluruh Rakyat Kuba.Lebih lanjut, untuk semakin

memperbaiki  peforma  ETECSA  dalam  aktifitas  komunikasi,  Raul  Castro

kemudian  memberikan  izin  kepada  ETECSA  untuk  bekerjasama  dengan

Perusahaan Komuikasi asal Amerika Serikat yang bernama Sprint Corporation.

Tepat pada 2 November 2015, perusahaan telekomunikasi milik negara ETECSA

menandatangani  perjanjian roaming dengan perusahaan telekomunikasi  Amerika

Serikat yaitu Sprint Corporation (Voss, 2015). Pembentukan kembali komunikasi
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langsung  antara   Kuba  dan  Amerika  Serikat  memberikan  kontribusi  untuk

menyediakan infrastruktur  yang lebih baik dan kualitas komunikasi  yang lebih

baik  antara  masyarakat  ,  kedua  negara  dan ETECSA.  New Jersey perusahaan

telekomunikasi  berbasis  IDT  Domestik  Telecom,  mengatakan  pada  akhirnya,

perjanjian  tersebut  akan  membuatnya  lebih  mudah  dan  lebih  terjangkau  bagi

pelanggan  kami  untuk  menelepon  teman-teman  dan  keluarga  di  Kuba  dan

sebaliknya (Voss, 2015).

Pemerintah  Kuba  mengumumkan  rencana  memperluas  akses  Internet

dengan  memperkenalkan  spot  wi-fi  di  seluruh  negeri  dan  mengurangi  biaya

layanan online bagi warga Kuba. Juru bicara perusahaan komunikasi pemerintah

Kuba  mengatakan  bahwa  ke-35  pusat  komputer  pemerintah  akan  memiliki

layanan wi-fi pada September 2015. Kemudian mengatakan biaya satu jam akses

internet akan turun menjadi USD$ 2, kurang dari separuh biaya normal (Lestari,

2015).

Prospek Hubungan Luar  Negeri  Kuba dan  Amerika  Serikat  yang lebih

terbuka dan pragmatis sangat terlihat melalui aktifitas kerjasama tersebut. Lebih

lanjut,  Kuba  dan  Amerika  Serikat  kembali  memperlihatkan  progres dalam

Hubungan Luar Negerinya dengan membuka kembali Kantor Kedutaan di masing

–  masing  ibukota  negara.  Pada  tanggal  20  Juli  2015,  kedua  negara  resmi

membuka Kantor Kedutaan Besar di Havana dan Washington (Diamond, 2015).

Kedutaan Amerika Serikat di Havana dibuka kembali setelah 54 tahun, dibukanya

Kantor  Kedutaan  di  Kuba  dan  Amerika  Serikat  telah  menjadi  simbol  dalam

sejarah  Hubungan  Diplomatik  kedua  negara.  Rakyat  Kuba  menyambut  baik

keputusan  tersebut,  pada  hari  peresmian  Kantor  Kedutaan  Amerika  Serikat  di
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Havana yang dipimpin oleh Menteri  Luar Negeri  Amerika Serikat John Kerry,

Rakyat  Kuba  ikut  berpartisipasi  serta  menyaksikan  proses  peresmian  tersebut

(Diamond,  2015).  Banyak  diantaranya  yang  kemudian  mengambil  foto  dan

berkeliling untuk melihat Kantor Kedutaan Amerika Serikat untuk Kuba.

Prinsip keterbukaan dan sarat akan kebijakan yang bersifat pragmatis terus

diperlihat Raul Castro, sejalan dengan hal tesebut Hubungan Luar Negeri antara

Kuba  dan  Amerika  Serikat  terus  terjalin.  Memanfaatkan  momentum  tersebut,

Presiden  Obama  kemudian  mempersiapkan  diri  untuk  melakukan  Kunjungan

Kenegaraan ke Havana Kuba, dan akan berlangsung selama dua hari yaitu pada

tanggal 21-22 Maret 2016 (Tuwo, 2016). Rencana kunjungan tersebut kemudian

mendapatkan respon baik dari  Raul  Castro dan Rakyat  Kuba, Havana berubah

menjadi kota yang penuh dengan poster wajah Raul Castro dan Barrack Obama.

Rakyat  Kuba  berlomba-lomba  untuk  mempersiapkan  dan  mendekorasi  Kota

Havana  dalam  keadaan  terbaik  untuk  menyambut  Presiden  Obama  (Stanfard,

2016).  Pada  21  Maret,  Presiden  Barrack  Obama  melakukan  Kunjungan

Kenegaraan ke Havana. Dalam kunjungan tersebut Obama bertemu dengan Raul

Castro  kedua  pemimpin  negara  ini  kemudian  berdiskusi  mengenai  kerjasama

jangka panjang antara Kuba dan Amerika Serikat (Huyen, 2016).

Presiden  Obama  meminta  adanya  kelonggaran  lebih  lanjut  terhadap

pembatasan perdagangan dan serangkaian bisnis dibidang industri perhotelan dan

telekomunikasi,  sebaliknya  Raul  Castro  meminta  agar  pemerintah  Amerika

Serikat  juga mencabut larangan pembatasan kunjungan dan pengiriman uang ke

Kuba bagi warga Kuba-Amerika Serikat (Caterine, 2016). Rencana ini kemudian

mendapatkan respon baik dari Presiden Kuba Raul Castro. Kedua negara sepakat
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untuk menerima niat  baik dari  perbaikan hubungan ini  satu sama lain.  Tujuan

besar  Raul  Castro  dengan  melakukan  Reformasi  Ekonomi  salah  satunya  ialah

mengundang  investasi  asing  ke  dalam Kuba,  Kunjungan Kenegaraan  Presiden

Obama  ke  Havana  menjadi  momentum  yang  baik  untuk  mengemukakan

kepentingan  Kuba.  Presiden  Obama  melakukan  Kunjungan  Kenegaraan  ke

Havana untuk memberikan kabar gembira kepada Raul Castro.

Amerika Serikat akan menjalin kerjasama dan berinvestasi dengan Kuba

dalam perhotelan, penerbangan dan komunikasi. Pada saat kunjungan kenegaraan

tersebut  Kuba  menandatangani  penawaran  kerjasama  pembangunan  hotel  dan

resort  dari  AT & T Inc,  Starwood Hotels  & Rsorts  Worldwide  Inc,  AT  dan

Marriott  International  Inc  (Rostiyani,  2016).  Maskapai  Amerika  Serikat

American Airlines Groups menyambut baik kesepakatannya Kuba dan Amerika

Serikat untuk membuka akses kerjasama ekonomi, dan Rakyat Kuba menyambut

baik kebijakan tersebut.Tercatat  sejak kesepakatan tersebut tercapai terdapat 20

penerbangan  dalam  sehari  dengan  destinasi  Amerika  Serikat  -Kuba  dan  10

penerbangan tambahan ke bandara lain seluruh Kuba (Sari, 2016).  

Pesawat terbang komersial pertama akan terbang dari Amerika Serikat ke

Kuba.  Pada  31  Agustus  2016,  Pesawat  Jet  Blue  Airways  Corp  milik  Amerika

Serikat   terbang  dari  Fort  Lauderdale,  Florida  menuju  Santa  Clara,  Kuba

(Nursalikah, 2016). Santa Clara merupakan kota di Kuba yang terkenal dengan

monumen tokoh revolusioner Che Guevara. Ini merupakan momen yang cukup

penting dalam perbaikan hubungan antaraKuba  dan Amerika Serikat. Pesawat Jet

Blue Airways Corp ini mengangkut Menteri Transportasi Amerika Anthony Foxx,
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CEO  Jet  Blue  Robin  Hayes,  sejumlah  reporter,  sejumlah  fotografer,  para

pelancong, juga warga Amerika keturunan Kuba.
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