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Abstract

This research will explain about the reasons and factors that cause changes in the
foreign  policy  of  Cuba  towards  United  States  in  the  fields  of  economic  and
communication  in  Raul  Castro  era.  Each  country  has  a  national  goal  that  is
manifested in their foreign policy. Cuba under the leadership of President Raul
Castro made a more moderate policies and oriented to issues of low politics such
as economics, communication and humanity towards United States. Fidel Castro
is not like the United States therefore, foreign policy taken by Fidel Castro tends
to be confrontational. President of Cuba Raul Castro, recognized that Cuba needs
to interact with other countries to meet their interests,  especially in the crucial
fields as indicators in measuring the level of prosperity of the Cuban people such
as  economics  and  communication  fields.  Changing  foreign  policy  be  an
alternative  option  which  can  be  taken  as  a  form  of  Raul  Castro  efforts  in
improving  internal  conditions  of  Cuba.  Furthermore,  President  Raul  Castro
emphasizes a more open approach and pragmatic soft power in the face of the
United States and determine the foreign policy of Cuba. The Change of Cuban
foreign policy is a consequence of external and internal factors. President Raul
Castro is required to consider and balance the changes in the external and internal
demands of Cuba to produce a foreign policy that can represent the interests of the
Cuban people.  The author  concludes  foreign policy change undertaken by the
Cuban  influenced  by  economic  and  communication  policy  of  United  States
towards  Cuba,  European  Union  supports  the  change  in  the  foreign  policy  of
Cuba. And then, the economic conditions in the country of Cuba is running slow,
changes in the views and interests of the Cuban people towards United States as
well as the character of the leadership of Raul Castro more open.

Keywords:  Changes  in  foreign policy of  Cuba,  economic  and communication
access, external change, internal demand, Raul Castro Leadership.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dinamika  hubungan  luar
negeri  antara  Kuba  dan  Amerika
Serikat  telah terjalin  sejak abad 19,
pada  saat  Kuba  masih  menjadi
Koloni  Spanyol  (Spin,  2015).  Kuba
menjadi  negara  merdeka  berkat
bantuan militer dari Amerika Serikat.
Namun,  ternyata  Amerika  Serikat
memiliki  tujuan  lain,  melalui  Platt
Amandement Amerika  Serikat  ingin
menguasai  Kuba  dan  melanggar
kesepakatan (Arfia, 2014, p. 4).

 Tindakan  Amerika  Serikat
memnimbulkan  rasa  kebencian
Rakyat  Kuba  karena  dinilai  telah
melakukan intervensi terhadap Kuba.
Berlandas  pada  rasa  kebencian
tersebut,  pada  tahun  1959  terjadi
Revolusi  Kuba  di  bawah  pimpinan
Fidel  Castro  Ruz  dan  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
(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
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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
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  inisecara  tidak  langsung
telahmenunjukan 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.

1.2  Rumusan Masalah 

Mengapa   Kuba  di  era
Kepemimpinan Presiden Raul Castro
merubah  kebijakan  ekonomi  dan
komunikasi dengan Amerika Serikat?
1.3  Kerangka Pemikiran 

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).
1.4 Hipotesis 

a.  Adanya perubahan eksternal , 
berupa : 
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1. Kebijakan  Ekonomi dan 
Komunikasi Amerika Serikat 
terhadap Kuba .

2. Dukungan Uni Eropa terhadap 
Perubahan kebijakan luar negeri 
Kuba .

B. Adanya perubahan struktur 
( internal ) Kuba, berupa : 

1.Perubahan  pandangan  dan
kepentingan  Rakyat  Kuba  terhadap
Amerika Serikat.
2.  Kondisi  Ekonomi  dalam  Negeri
Kuba yang berjalan lambat.
C.  Karakter leadership  Raul Castro
yang  lebih  terbuka  dan  pragmatis
dalam  menentukan  Kebijakan  Luar
Negeri Kuba.
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1.5 Jangkauan Penelitian
 

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   mencanangkanReformasi
Perekonomian  Kuba  serta
menjadikan Amerika Serikat sebagai
negara  tujuan  utama  dalam  Politik
Luar  Negeri  Kuba.  Kemudian  pada
tahun 2016 secara Kuba bekerjasama
dengan  Amerika  Serikat   dalam
bidang Ekonomi dan Komunikasi.

1.6 Metode Penulisan
 
Penelitian  bersifat

eksplanatif,  menjelaskan  mengenai
alasan  serta  faktor  yang
mempengaruhi Perubahan Kebijakan
Ekonomi  dan  Komunikasi  Kuba
terhadap  Amerika  Serikat.
Penelitianakan  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. 

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 .

1.7 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.

1.8 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
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penelitian,  jangkauan  penelitian,
serta metode penelitian.
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  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
kemudianmenjadiinput bagi  Kuba
untuk  merubah  Kebijakan  Ekonomi
dan  Komunikasi  terhadap  Amerika
Serikat  di  era  Kepemimpinan  Raul
Castro.
BAB V Kesimpulan 

Bab  ini  berisi  kesimpulan-
kesimpulan  yang  diambil  dari  hasil
penelitian secara keseluruhan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Dinamika Politik Luar Negeri
Kuba Terhadap Amerika Serikat

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  Kubamenjadi  sangat
Komunis dan Anti Amerika.Hal ini
lantas  tercermin  pada  setiap
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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.

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 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. 

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)

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  akanRezim  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 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.
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Orientasi  dan  karakter  Politik  Luar
Negeri  Kuba dibawah Pemerintahan
Fidel Castro berubah dan cenderung
berorientasi  pada  prinsip-prinsip
sosialiskomunis.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  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.
Kebijakan  Konfrontatif  Fidel
Castro

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. 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 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  propertidanbisnis,

dimulai  dengan  perusahaan  gula,
peternakan  sapi kemudian
memperluas  ke  kilang  minyak,
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utilitas,  pertambangan,  kereta  api,
dan  bankyang  berbasis  Amerika
Serikat  senilai  tidak  kurang  dari
$USD  850  juta(JR,  2010,  pp.  230-
231).
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.
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.
INRA  bertugas  untuk  membantu
pemerintah  menguasai  tanah  yang
telah  diambil  alih,  mengawasi
distribusi  dan  kemudian  mendirikan
koperasi peternakan.

BAB III
Perubahan Kebijakan Luar Negeri
Kuba Terhadap Amerika Serikat

Era Raul  Castro
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 Raul Castro

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

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  tidak  akan
menghilangkan  nilai  sosialis
komunis  dalam Politik  Luar  Negeri
Kuba.  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
perubahan  menjadi  pertimbangan
signifikan  bagi  Raul  Castro  untuk
melakukan  Reformasi  Internal  dan
Eksternal  Kuba  dengan  pendekatan
yang lebih pragmatis dan terbuka.  

Kebijakan Luar Negeri Kuba  era
Raul Castro

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
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mengalokasikan  kebutuhan  Rakyat
Kuba (Juan Triana Cordovi, 2014, p.
5).

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  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).
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
membebaskan  tahanan  politik
Amerika Serikat yang bernama Alan
Gross  yang  ditangkap  karena
mencoba  untuk  membuka  akses
internet  di  Havana,  tindakan  ini
kemudian  mendapat  apresiasi  dari
Amerika Serikat dan bermuara pada
dibukanya  akses  ekonomi  dan
komunikasi  Kuba  dengan  Amerika
Serikat.  Pada Maret 2015, Kuba dan
Amerika  Serikat  telah  kembali
mendirikan link  telepon Empresa de
Telecomunicaciones  de  Cuba
(ETECSA), langsung untuk pertama
kalinya dalam 15 tahun. Pada Maret
2016,  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.

BAB IV
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Faktor yang Mempengaruhi
Perubahan Kebijakan Ekonomi

Dan Komunikasi Kuba Terhadap
Amerika Serikat

Menjelaskan  mengenai
faktor  -  faktor  yang  mempengaruhi
perubahan  kebijakan  ekonomi  dan
komunikasi Kuba terhadap Amerika
Serikat.Kebijakan Luar Negeri Kuba
terus  mengalami  perkembangan,  di
mulai  dari  kebijakan  yang  bersifat
konfrontatif  di  era  Fidel  Castro
hingga  pada  kebijakan  yang  lebih
harmonis  di  era  Raul  Castro.
Intensitas  hubungan  luar  negeri
antara  Kuba  dan  Amerika  Serikat
menunjukan  progress yang
signifikan,  dan  perbaikan  hubungan
kedua negara resmi terjalin kembali
pada  17  Desember  2014  dengan
terjadinya  Normalisasi  Hubungan
kedua  negara.  Berdasar  pada  hal
tersebut  terdapat  tiga  faktor  yang
telah  mempengaruhi  Perubahan
Kebijakan  Luar  Negeri  Kuba  yaitu
eksternal berupa kebijakan ekonomi
dan  komunikasi  Amerika  Serikat
terhadap Kuba, dukungan Uni Eropa
terhadap  perubahan  kebijakan  luar
negeri   Kuba.  Faktor  struktural
(internal)   berupa,  kondisi  ekonomi
dalam  negeri  Kuba , perubahan
pandangan  dan  kepentingan  Rakyat
Kuba terhadap Amerika Serikat dan
karakter  leadership  Raul  Castro
yang  lebih  terbuka  dan  pragmatis
dalam  menentukan  Kebijakan  Luar
Negeri Kuba.

Kebijakan Ekonomi dan 
Komunikasi Amerika Serikat 
Terhadap Kuba

Pada  tahun  2009,  Presiden
Barrack Obama mengeluarkan Paket
Kebijakan Ekonomi dan Komunikasi
yang  merupakan  rangkaian  dari
Kebijakan  Reaching  Out  Cuban
People  .  Paket  kebijakan  ekonomi
dan  komunikasi  yang  dikeluarkan
oleh  Presiden  Obama  menjadi
masukan  yang  sangat  penting  bagi
Raul  Castro  dan  sekaligus  dapat
menjamin keberlangungan Kebijakan
Reformasi  Ekonomi  yang  telah
direncanakannya.  Dengan
dikeluarkannya  kebijakan  tersebut
telah menjadi sebuah pertanda yang
baik  bagi terbukanya akses ekonomi
dan  komunikasi  Kuba  dengan
Amerika  Serikat  dan  negara
internasional  lainnya.  Lebih  lanjut,
Presiden Obama menentukan poin –
poin  signifikan  yang  akan  menjadi
perhatiannya  dalam  kebijakan
tersebut.  Presiden  Barack  Obama
memberi  kelonggaran  bagi  Warga
Amerika keturunan Kuba yang ingin
mentransfer  uang  dan  mengirim
paket  hadiah  ke  kampung
halamannya.

Ini  merupakan  salah  satu
upaya  Obama  membuka  kembali
pintu  hubungan  Amerika  dengan
Kuba. Pemerintah  Amerika  Serikat
mengeluarkan  Kebijakan  Reaching
Out  Cuban  People  yang  terfokus
pada empattujuan utama  yaitu : Lift
All  Restrictions on Family  Visits  to
Cuba,  Remove  Restrictions  on
Remittances,  Authorize  Greater
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Telecommunications  Links  with
Cuba,   Revise  Gift  Parcel
Regulations.  Kebijakan  Reaching
out  Cuban people yang dikeluarkan
olehPresiden   Obamamerupakan
wujud  dari  keseriusan  Amerika
Serikat  untuk  kembali  menjalin
hubungan  yang  lebih  baik  dengan
Kuba.  Ekonomi  dan  komunikasi
menjadi  poin  utama  yang  menjadi
perhatian Presiden Obama.

Dukungan Uni Eropa terhadap 
Perubahan Kebijakan Luar Negeri
Kuba

Dukungan  dari  Uni  Eropa  menjadi
penting bagi Raul Castro disebabkan
Uni  Eropa  merupakan  Organisasi
Kerjasama  Regional  yang
terorientasi  pada  pembangunan
ekonomi  dengan  beranggotakan  28
negara, tentunya Uni Eropa memiliki
jangkauan  pasar  yang  sangat  luas.
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi
pertimbangan  Raul  Castro  dengan
menyesuaikan  kebutuhannya  akan
bantuan  Uni  Eropa  dalam  realisasi
kebijakan Reformasi  Ekonomi yang
telah  direncanakannya.  Uni  Eropa
dapat  menjadi  partner yang
mumpuni  untuk  kemudian
menjembatani  Kepentingan  Kuba.
Lebih  dari  itu  dengan  mendapat
dukungan dari  Uni Eropa,   Prospek
hubungan  luar  negeri  Kuba  terkait
ekonomi  maupun  komunikasi
terhadap Amerika Serikat dan negara
anggota lainnya akan  menjadi lebih
baik.

Pada 18 Desember 2014, Uni
Eropa  menyambut  baik  upaya

perbaikan  Hubungan  Diplomatik
antara   Kuba  dan  Amerika  Serikat
setelah  bermusuhan  lebih  dari  lima
dekade.  Kemudian,  Wakil  Presiden
Komisi  Eropa  (EC)  Federica
Mogherini  di  Brussels  menyatakan
dukungan  Uni  Eropa  terhadap
Normalisasi  Hubungan  Diplomatik
antara  Kuba-Amerika  Serikat,  dan
mengatakan  bahwa  Normalisasi
Hubungan  Luar Negeri antara Kuba
dan  Amerika  Serikat  telah
merepresentasikan  kekuatan  dari
dialog  yang  sarat  akan  negosiasi
perdamaian  daripada  konfrontasi
(Haryono, 2014).

Uni  Eropa  berharap  dengan
terjalin  kembalinya  Hubungan
Diplomatik  antara  Kuba  dan
Amerika Serikat  akan meningkatkan
kualitas dan kuantitas dari hubungan
kedua  negara.   Federica  Mogherini
juga mengisyaratkan rencana jangka
panjang  Uni  Eropa  untuk
memperkuat  dialog,  kerjasama
ekonomi  politik  dan  satu  fondasi
nilai  untuk  mendorong  kerjasama
bilateral  dalam  masalah-masalah
regional  dan  internasional
(Atmajaya,  2016).  Uni  Eropa
merupakan  salah  satu  rekan
perdagangan  Kuba  yang  memiliki
pengaruh  signifikan.Sejak  tahun
2002.

Kondisi  Ekonomi  Dalam  Negeri
Kuba

Terhitung sampai awal tahun
2014  Kebijakan Reformasi Ekonomi
yang  dikeluarkan  oleh  Raul  Castro
berjalan  lambat.  Minimnya  aktifitas
ekonomi yang dilakukan oleh Kuba
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dengan  negara  lain  menjadi  salah
satu  faktor  yang  mempengaruhi
lambatnya  pertumbuhan  ekonomi
dalam  negeri  Kuba.  CIA
mengestimasi  bahwa  pertumbuhan
GDP  Kuba hanya  1.3 % pada akhir
tahun  2014dengan  tingkat  inflasi
mencapai  4.6 %  menjadikan Kuba
menempati  posisi  177  dari  222
negara  dengan  tingkat  instabilitas
ekonomi yang tinggi(May, 2015).

Sanksi  ekonomi  yang
diberikan  Amerika  Serikat  menjadi
kendala  besar  yang  dihadapi  oleh
Pemerintah Raul  Castro.  Selama 54
tahun  Sanksi  Embargo  Ekonomi,
total  kerugian  Kuba telah  mencapai
USD  116,8  miliar   atau  senilai  Rp
1.377  triliun.  Kemudian,  Kuba
menderita  kerugian  dalam  sektor
perdagangan internasional dari April
2013 hingga Juni 2014(Armandhanu,
2014).Presiden Raul Castro menjadi
Presdien Kuba pada tahun 2008, dan
mulai  mengimplementasikan
Kebijakan  Reformasi  Ekonomi
dalam  perekonomian  Kuba.Namun,

seperti  yang  terlihat  dari  grafik  di
atas  pertumbuhan  GDP Kuba Kuba
mengalami  perlambatan  dan
cenderung stagnan.

Volume aktifitas perdagangan
internasional  yang  dilakukan  oleh
Kuba  semakin  menurun.  ,
perekonomian Kuba 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. Lebih  lanjut,  Menurut  para
ahli ekonomi, melambatnya aktifitas
ekspor  –  impor  kuba  dalam
perdagangan  internasional   salah
satunya terjadi karena krisis ekonomi
yang  terjadi  pada  Venezuela.
Venezuela  merupakan  salah  satu
rekan  utama  Kuba  dalam  aktifitas
ekspor-impor.  Ditambah  dengan
meningkatnya  jumlah pengangguran
di  Kuba  semakin  memperburuk
kondisi ekonomi domestik. 

Perubahan  Pandangan  dan
Kepentingan  Rakyat  Kuba
Terhadap Amerika Serikat

Seiring  berjalannya  waktu
dan  perubahan  Rezim  Raul  Castro
pandangan  Rakyat  Kuba  terhadap
Amerika  Serikat  perlahan  berubah,
sikap  proteksi  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  Kuba  kemudian
dianggap telah menghambat potensi-
potensi  ekonomi  dan  komunikasi
Kuba.Tuntutan  Rakyat  Kuba  untuk
Pemerintah  Kuba  melakukan
peninjauan  kembali  terhadap

hubungan  luar  negeri  dengan
Amerika  Serikat  semakin
meningkat.Rakyat  Kuba  mendorong
Raul Castro untuk meminta Amerika
Serikat  menghapuskan  Sanksi
Embargo  Ekonomi  terhadap  Kuba.
Keadaan  ekonomi  dan  komunikasi
Kuba  yang  berjalan  lambat
mengakibatkan  Rakyat  Kuba  untuk
merubah  pandangannya  dan
menyadari  kebutuhan  mereka  akan
interaksi  dengan  Amerika  Serikat.
Rakyat  Kuba  mengalami  kesulitan
untuk  mengakses  ekonomi  dan
komunikasi  karena  adanya
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pembatasan  yang  diberlakukan  oleh
Amerika Serikat. Kebutuhan Rakyat
Kuba akan ekonomi dan komunikasi
meningkat, namun hal tersebut tidak
disertai  dengan  solusi  untuk
memenuhi  hal  tersebut.  Keadaan  in
kemudian  menjadikan  Rakyat  Kuba
untuk merubah pandangan dan sikap
mereka  untuk  lebih  menerima
Amerika Serikat.

Kondisi  internal  Kuba  yang
semakin  memburuk  dengan
meningkatnya  jumlah  pengangguran
sebagai dampak pengurangan jumlah
pegawai  yang  bekerja  pada
pemerintah,  sulitnya  masyarakat
mendapatkan  penghasilan  yang
cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan
sehari-hari  mereka  dan  terbatasnya
lapangan  pekerjaan.  Kemudian,
adanya  kemauan  dari  pemerintah
serta  Rakyat  Kuba   untuk merubah
sistem  politik  luar  negeri  yang
selama ini diterapkan (Primus, 2011).
Raul  Castro  sebagai  Presiden  Kuba
tentunya  akan  sangat
mempertimbangkan  kondisi  dan
aspirasi  dari  Rakyat  Kuba  dalam
membuat  kebijakan  luar  negeri
terhadap Amerika Serikat .

Menurut  survei  yang   di
publikasi pada  Washington Post , 79
% Rakyat  Kuba  tidak  puas  dengan
sistem  ekonomi  negaranya.  70  %
dari  Rakyat  Kuba  mengatakan
mereka ingin memulai bisnis pribadi
dan  mendekati  64  %  dari  Rakyat
Kuba  menginginkan  terjadinya
Normalisasi Hubungan  Luar Negeri
antara  Kuba  dan  Amerika  Serikat
sehingga  dapat  merubah  sistem
ekonomi  Kuba   dan  sebesar  37  %

Rakyat  Kuba  menginginkan  Sistem
Politik  Kuba juga berubah (Richard
E.  Feinberg,  2014).  Lebih  lanjut,
banyak   dari  Rakyat  Kuba  yang
berusia muda seperti mahasiswa dan
pengusaha  muda  yang  berada  pada
range usia 17-30 tahun menyatakan
kebutuhan  dan  kepentingan  mereka
untuk  mendapatkan  akses
komunikasi dan internet lebih bebas,
sehingga dapat  mendukung aktifitas
sehari-hari mereka. 

Karakter  leadership  Raul  Castro
yang lebih terbuka dan pragmatis
dalam  menentukan  Kebijakan
Luar Negeri Kuba
Raul  Castro  menyadari  kebutuhan
Kuba  untuk   berinteraksi  dengan
negara  lain  terutama  dalam  akses
ekonomi  dan  komunikasi.  Amerika
Serikat menjadi kandidat yang paling
signifikan  dalam  membantu  Kuba
untuk  memperbaiki  sistem ekonomi
dan  komunikasinya.Raul  Castro
merubah  orientasi  kebijakan  luar
negeri Kuba lebih kepada isu-isu low
politics, dengan  menggunakan
pendekatan  soft  power
mengedepankan  negosiasi  dan
diskusi  politik  dalam  setiap  proses
pengambilan  kebijakan  yang
dilakukannya.  Perubahan  orientasi
kebijakan  luar  negeri  Raul  Castro
kemudian  mendapatkan  respon
positif  dari  Amerika  Serikat,dengan
dikeluarkannya Kebijakan  Reaching
out  Cuban  People oleh  Presiden
Obama. 

Raul  Castro  memilih
pendekatan  yang  berbeda  untuk
menyikapi  Amerika  Serikat  yaitu
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dengan  berdiskusi  dan
bernegosiasi.Raul  Castro  terus
melakukan  komunikasi  dan  diskusi
secara personal melaui telfon dengan
Presiden  Barrack
Obama.Normalisasi  hubungan  luar
negeri antara Kuba dengan Amerika
Serikat  yang  disetujui  oleh  Raul
Castro menjadi keputusan besar yang
diambil  oleh  Raul  Castro.Meskipun
berideologi  sosialis  komunis,  Raul

Castro  cenderung  terbuka  terhadap
perubahan  dengan  berlandas  pada
kebutuhan  internal  Kuba  yang
membutuhkan Amerika Serikat untuk
memperbaiki  perekonomian  dan
sistem  komunikasi  Kuba.Ekonomi
menjadi  sektor  utama  yang  ingin
diperjuangkan  Raul  Castro  dalam
hubungan  luar  negerinya  dengan
Amerika Serikat.

BAB V
KESIMPULAN

Hubungan luar  negeri  antara
Kuba dengan Amerika Serikat  telah
terjalin  sejak  Kuba  masih  menjadi
koloni  Spanyol.  Kuba  mendapatkan
bantuan  ekonomi  serta  militer  dari
Amerika  Serikat  untuk  melawan
Spanyol, dan pada tahun 1902 Kuba
berhasil  menjadi  negara  merdeka.
Hubungan  luar  negeri  antara  kuba
dan  Amerika  Serikat  berkembang
menjadi  kerjasama  ekonomi
perdagangan,  Kuba  yang  berstatus
sebagai  negara  baru  menerapakan
sistem  politik  luar  negeri  yang
terbuka  terhadap  kerjasama  dan
bantuan  negara  lain.   Hubungan
harmonis  terus  terjalin  antara  Kuba
dan  Amerika  Serikat,  dan  secara
resmi  membuka  hubungan
diplomatik. 

Hubungan  luar  negeri  Kuba
dengan  Amerika  Serikat  memasuki
masa  tegang  di  era  kepemimpinan
Fidel Castro. Pada tahun 1959, Fidel
Castro  melakukan  Revolusi  Kuba
dan  berhasil  menjatuhkan  rezim
diktator  Fulgencio  Batista  serta
menjadi  Presiden  Kuba.  Sejak
menjadi Presiden Kuba, Fidel Castro

merubah  orientasi  Politik  Luar
Negeri Kuba lebih terfokus pada isu-
isu  high  politics  serta  sarat   akan
nilai  sosialis  komunis  dan  merubah
Kuba menjadi negara Komunis. Fidel
Castro  sangat  membenci  Amerika
Serikat, dan menginginkan hubungan
antara  Kuba  dan  Amerika  Serikat
terputus  sehingga  Amerika  Serikat
tidak  lagi  melakukan  interverensi
terhadap  Kuba.  Lebih  lanjut,  Fidel
Castro mengeluarkan kebijakan yang
bersifat  konfrontatif  terhadap
Amerika  Serikat  sehingga  berujung
pada  pemutusan  hubungan
diplomatik  dan  sanksi  embargo
ekonomi terhadap Kuba. 

Pada tahun 2008, Raul Castro
menjadi  Presiden  Kuba.  Hubungan
Luar Negeri Kuba terhadap Amerika
Serikat  mengalami  perubahan  yang
lebih  baik.  Raul  Castro  merubah
orientasi  Politik  Luar  Negeri  Kuba
terhadap  isu-isu  low  politics,  lebih
terbuka  dan  pragmatis   terhadap
ekonomi  serta  mengeluarkan
Kebijakan  Reformasi  Ekonomi.
Sejak  menjadi  presiden  Kuba,  Raul
Castro  menghapus  kebijakan  yang
menghambat  perkembangan
ekonomi dan komunikasi Kuba. Raul
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Castro  menghapus  larangan
penggunakan  alat  elektronik  bagi
Rakyat  Kuba  dan  membuka  akses
kerjasama  komunikasi  dengan
Amerika Serikat. 

Dalam bidang ekonomi, Raul
Castro  membuka  akses  kerjasama
ekonomi  dan  investasi  dengan
Amerika  Serikat.  Pada  tahun  2014,
Kuba  dan  Amerika  Serikat
melakukan  Normalisasi  Hubungan
Luar  Negeri.  Kuba  secara  resmi
membuka  akses  ekonomi  dan
komunikasi dengan Amerika Serikat.
Raul Castro merubah kebijakan luar
negeri yang  lebih moderat terhadap
Amerika  Serikat  terutama  dalam
sektor ekonomi dan komunikasi. 

Terdapat  5  faktor  yang
mempengaruhi  perubahan  kebijakan
ekonomi  dan  komunikasi  Kuba
terhadap  Amerika  Serikat  di  era
Kepemimpinan  Raul  Castro  yaitu
berdasar pada Kebijakan Luar Negeri
Amerika  Serikat  dengan  membuka
akses  kerjasama  ekonomi  dan
komunikasi  terhadap  Kuba,
dukungan  Uni  Eropa  terhadap
perubahan  Kebijakan  Luar  Negeri
Kuba, kondisi ekonomi dalam negeri
Kuba,  perubahan  pandangan  dan
kepentingan  Rakyat  Kuba  terhadap
Amerika  Serikat  serta  karakter
leadership  Raul  Castro  yang  lebih
terbuka  dan  pragmatis  dalam
menentukan  Kebijakan  Luar  Negeri
Kuba.

Pertama,  faktor  eksternal
yaitu  kebijakan  ekonomi  dan
komunikasi  Amerika  Serikat
terhadap Kuba. Perubahan kebijakan
luar negeri Amerika Serikat terhadap

Kuba  telah  terlihat  sejak
kepemimpinan  Presiden  Obama,
Amerika  Serikat  telah  menunjukan
niat  baiknya  untuk  memperbaiki
hubungan luar negeri  dan membuka
akses  kerjasama  ekonomi  dan
komunikasi  dengan  Kuba.  Pada
tahun  2009,  Presiden  Obama
mengeluarkan  Kebijakan  Reaching
Out Cuban People yang terorientasi
pada penghapusan larangan ekonomi
dan  komunikasi  terhadap  Kuba.
Kebijakan  tersebut  menjadi
pertimbangan  yang  signifikan  bagi
Presiden  Raul  Castro  untuk
kemudian  merubah  kebijakan
ekonomi  dan  komunikasinya
terhadap Amerika Serikat.

Kedua,  dukungan Uni  Eropa
terhadap  perubahan  kebijakan  luar
negeri  Kuba.  Uni  Eropa  sebagai
organisasi  internasional  yang  terdiri
dari  28  negara-negara  aliansi
Amerika  Serikat,  memberikan
dukungan  terhadap  perubahan
kebijakan  ekonomi  dan  komunikasi
Kuba  yang  lebih  terbuka  terhadap
Amerika  Serikat.  Pada  tahun  2014,
Wakil  Presiden  Komisi  Eropa  (EC)
Federica  Mogherini  menyatakan
respon  postitif  Uni  Eropa  terhadap
kebijakan  Kuba  terhadap  Amerika
Serikat.  Uni Eropa juga menyatakan
rencana  jangka  panjangnya  untuk
menjalin  hubungan  yang  lebih  baik
dalam  bentuk  kerjasama  dalam
bidang  ekonomi  dan  pemberian
bantuan  terhadap  Kuba.  Respon
positif dan dukungan dari Uni Eropa
menjadi  masukan  yang  mumpuni
bagi Raul Castro untuk melanjutkan
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perubahan  kebijakannya  terhadap
Amerika Serikat.

Ketiga,  faktor  struktural
(  internal)  yaitu  kondisi  ekonomi
dalam  negeri  Kuba.  Sejak
diberlakukannya  embargo  ekonomi
oleh Amerika Serikat terhadap Kuba
dan  runtuhnya  Uni  Soviet  sebagai
sekutu, perekonomian Kuba berjalan
lambat.  Indikator-indikator  ekonomi
seperti GDP, nilai ekspor dan impor
dalam  perdagangan  internasional
mengalami  stagnansi  dan  hal  ini
menyebabkan meningkatnnya jumlah
pengangguran  Kuba.  Namun,  sejak
merubah  kebijakan  ekonomi  dan
komunikasi  terhadap  Amerika
Serikat,  kondisi  ekonomi  domestik
Kuba  perlahan  menunjukan
perubahan  yang  signifikan  kearah
yang lebih baik dan stabil.

Keempat,  yakni  perubahan
pandangan  dan  kepentingan  Rakyat
Kuba  terhadap  Amerika  Serikat.
Rakyat  Kuba  menyadari  kebutuhan
dan  kepentingan  mereka  akan
bantuan  Amerika  Serikat.
Keterbatasan  akses  ekonomi  yang
dialami Rakyat Kuba akibat embargo
ekonomi  dan  komunikasi  yang
dilakukan  oleh  Amerika  Serikat,
telah  merubah  pandangan  Rakyat
Kuba  akan  arti  penting  Amerika
Serikat  dalam  keberlangsungan
kondisi  ekonomi  dan  komunikasi
Kuba.  Rakyat  Kuba  menunjukan
apresiasi  positif  mereka  akan
pemerintahan   dan  kebijakan  yang
dikeluarkan  oleh  Presiden  Obama
terhadap Kuba dan sebaliknya. 

Kelima,  yakni  karakter
leadership  Raul  Castro  yang  lebih

terbuka  dan  pragmatis  dalam
menentukan  Kebijakan  Luar  Negeri
Kuba. Sejak menjadi Presiden Kuba,
Raul  Castro  telah  mengemukakan
orientasi politik luar negerinya yang
terfokus  pada  perbaikan  ekonomi
Kuba.  Raul  Castro  menyadari  akan
kebutuhan  Kuba  terhadap  bantuan
dari Amerika Serikat. Berlandas pada
hal  tersebut,  Raul  Castro  merubah
pendekatan  luar  negerinya  untuk
lebih  terorientasi  pada  soft  power
dengan mengedepankan diskusi antar
negara.  Dibawah  kepemimpinan
Raul  Castro,   Kuba  menerapkan
kebijakan  yang   lebih  terbuka  dan
pragmatis  dalam  menentukan
kebijakan  luar  negerinya  terutama
dengan  Amerika  Serikat.  Kebijakan
luar  negeri  Kuba  terhadap  Amerika
Serikat  lebih moderat  dalam bidang
ekonomi  dan  komunikasi  dibawah
kepemimpinan Raul Castro. 
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