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BAB I 

PENDAHULUAN  

KEPENTINGAN  KUBA MELALUI  

BANTUAN TENAGA MEDIS DI TIMOR-LESTE 

 

1.1. Latar Belakang 

Timor-Leste merupakan negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan  

dan diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional pada tahun 2002 

yang lalu
1
, setelah sebelumnya terintegrasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sejak tahun 1975 silam.  Setelah melaui proses yang sangat 

panjang, Timor-Leste layaknya seperti negara-negara lainnya yang saling 

tergantung antara satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, apalagi 

sebagai negara baru tentunya tingkat ketergantungannya masih sangat tinggi 

terhadap negara-negara yang menjalin kerjasama dengan Timor-Leste, kemudian 

faktor lain seperti bargaining power
2
Timor-Leste yang masih sangat rendah 

sebagai negara baru memaksa pemerintah untuk bisa menjalin hubungan baik 

dengan semua negara agar bisa membantu Timor-Leste dalam proses membangun 

kembali negeri yang hancur sejak 1999 itu, baik itu dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lainya.  

                                                           
1
 Sebenarnya Timor-Leste yang nama resminya adalah Republica Democratica de Timor-Leste, 

telah mendeklarasikan kemerdekaannya secara unilateral pada tanggal 28 November 1975 oleh 

partai Fretilin sebagai satu-satunya partai yang berkuasa pada saat itu dimana Francisco Xavier do 

Amaral sebagai presiden pertama namun baru diakui secara Internasional pada tahun 

2002.www.http://timorlestemerdeka.wordpress.com/ diakses mei 2012. 
2
 Bargaining power atau daya tawar adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan relatif dari 

pihak dalam situasi memberikan pengaruh satu sama lain. Jika kedua belah pihak pada kedudukan 

yang sama dalam debat, maka mereka akan memiliki daya tawar yang sama. Lihat selengkapnya di 

Www.http://benredfield.blogspot.com/20`12/05/pengertian-stakeholder-shareholer.html. diakses 

pada 25 maret 2012 

http://timorlestemerdeka.wordpress.com/
http://benredfield.blogspot.com/
http://www.http/benredfield.blogspot.com/20%6012/05/pengertian-stakeholder-shareholer.html
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Kesepakatan Kerjasama dengan negara Kuba sejak tahun 2003 pada masa 

Pemerintahan Mari Bin Hamud Alkatiri
3
 juga merupakan salah satu bagian dari 

usaha pemerintah untuk bisa membangun sistem pendidikan dan kesehatan yang 

berkualitas bagi masyarakat Timor-Leste di masa-masa yang akan datang.  

Kerjasama Kuba dan Timor Leste mulai dibicarakan oleh Presiden Fidel Castro 

dan Presiden Xanana Gusmao dalam KTT Non-Blok di Kuala Lumpur, Februari 

2003, dan dilakukan melalui program Kuba yaitu Escola Latina Americana 

Medicina (ELAM)
4
. Akhir tahun itu sekelompok mahasiswa Timor Leste dikirim 

ke Kuba untuk kuliah kedokteran di sana, dan sekelompok kecil dokter Kuba 

dikirim ke Timor Leste di bulan April 2004. Tahun berikutnya, kunjungan tiga 

pejabat teras RDTL waktu itu yakni Menteri luar Negeri  Jose Ramos Horta, PM 

Mar‟i Alkatiri, dan Menteri kesehatan  Rui Araujo menjadikan hubungan Timor-

Leste -Kuba semakin erat, yang akhirnya berbuah  beasiswa bagi mahasiswa 

kedokteran dari RDTL dan pengiriman 235 orang anggota Brigade Medis Kuba 

ke Timor Leste. 

Pengiriman Bantuan Tenaga Medis Kuba untuk bertugas di Timor-Leste 

dan ditempatkan di setiap Rumah Sakit daerah setempat. Selain itu juga 

Mahasiswa Timor-Leste mendapatkan beasiswa untuk Belajar  Kedokteran di 

Kuba, program ini dilakukan setiap tahun secara rutin dengan jumlah yang sesuai 

                                                           
3
 Mari Bin Hamud Alkatiri, Perdana Menteri Timor-Leste yang pertama, Alkatiri akhirnya 

mengundurkan diri secara paksa pada tahun 2005 dari jabatannya setelah 3 tahun menjabat sebagai 

PM negara Timor-Leste. http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/28/opi02.htm, diakses Maret 

2012. 

4 The Economist magazine, diakses Januari 2012. 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0606/28/opi02.htm
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dengan kebutuhan
5
.Kerjasama tersebut menjadi isu yang sering dibahas oleh 

semua kalangan masyarakat Timor-Leste baik itu Politikus,akademisi dan lain-

lain, karena menyisahkan kontroversi bagi setiap masyarakat baik itu Pro-Kontra 

terhadap kebijakan Alkatiri tersebut, meskipun Alkatiri sendiri sudah tidak 

menjabat lagi sebagai Perdana Menteri namun masalah tersebut masih saja 

menjadi topik terhangat yang dibahas secara terus menerus karena sampai saat ini 

kerjasama tersebut masih terus berlangsung.   Setiap argumen dari baik itu Pro-

Maupun kontra saling menyalahkan antara satu sama lain, namun yang menjadi 

masalah adalah Masyarakat hanya bisa mengidentifikasikan masalah tampa bisa 

memberikan solusi yang baik bagi penyelesaian masalah ini.  Hal ini dapat dilihat 

pada kenyataannya bahwa belum adanya bukti nyata hasil penemuan yang bisa 

menunjukkan bahwa sebenarnya Kuba memiliki kepentingan Politik lain dibalik 

kerjasamanya dengan Timor-Leste.  Maka dengan ini sangat penting bagi Penulis 

untuk meneliti secara langsung untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi 

alasan dari Masyarakat yang Kontra terhadap Kerjasama antara Kuba-Timor-

Leste adalah benar. Selain itu juga bisa mengetahui apa yang menjadi alasan 

mengapa sampai saat ini kerjasama tersebut masih tetap berlangsung meskipun 

masih menimbulkan berbagai macam perdebatan baik itu di kalangan para 

pemimpin, kaum akademisi  maupun rakyat Timor-Leste sendiri. 

Beberapa hal yang patut dijelaskan adalah bahwa setiap kerjasama antara 

satu negara dengan yang lainnya tentu berdasarkan atas setiap kepentingan-

kepentigan yang ingin dicapai oleh negara yang bersangkutan sesuai dengan 

                                                           
5
 Setelah perjanjian kerjasama ELAM antara Kuba dan Timor-Leste, setiap tahun selalu dibuka 

kesempatan sekali bagi mahasiswa Timor-Leste untuk kuliah di Kuba sesuai dengan permintaan. 
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tujuan politik luar negeri dari Kuba sendiri.  Tujuan kebijakan luar negeri 

sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun.  Tujuan 

tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk 

masa yang akan datang.  Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan 

jangka panjang, jangka menegah dan jangka pendek
6
   Berbagai instrumen dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan itu sendiri, sebagai contoh 

dalam pembahasan ini Kuba melalui bantuan tenaga medis di Timor-Leste. 

Pearson dan Payasilian mengatakan  :  

“Aliran realis menyatakan bahwa tujuan utama dari bantuan luar negeri adalah 

bukan untuk menunjukkan idealisme abstrak aspirasi kemanusiaan tetapi untuk 

proteksi power nasional.  Bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi 

kebijakan  keamanan Internasional”.
7
 

   

Memang bagi Kuba tujuan utama dalam membantu negara-negara yang 

menjalin hubungan kerjasama dengan Kuba hanyalah berdasarkan rasa”Solidaritas 

Kemanusiaan”,  namun jika dianalisa lebih dalam lagi ternyata dari setiap 

kebijakan untuk bekerjasama dengan negara lain termasuk Timor-Leste membuat 

Kuba tidak hanya menjadi tetap bertahan sebagai negara berdaulat tetapi menjadi 

semakin Kuat,  hal inilah yang mendorong Kuba untuk berusaha memaksimalkan 

kerjasama yang dijalin dengan setiap negara melalui peningkatan kualitas dan 

kuantitas para tenaga medis dan pelayanan maksimum bagi seluruh  masyarakat 

baik di dalam maupun luar negeri. 

                                                           
6
 James N. Rosenau dalam Anak Agung B. Perwita dan Yanyan M.Yani, 2005, Pengantar Ilmu 

Hubungan Internasional, Bandung, Pt.Rosdakarya, hal. 51. 
7
 Hass dalam James N. Rossenau, 1969. International Politics and Foreign Policy: A reader in 

research and Theory.  New York: The Free Press, hal. 131. 
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 Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Comissao de 

Acolhamento Verdade e Reconcilliacao di Timor-Leste, menyebutkan bahwa 

salah satu negara yang selalu meyetujui Resolusi Dewan Keamanan PBB 

mengenai Timor-Leste berdasarkan hasil Voting dari tahun 1975-1982, Kuba 

merupakan Salah satu negara yang selalu menyetujui Resolusi tersebut.
8
 

Pengalaman ini bisa saja menjadi salah satu faktor pendukung bagi kedua negara 

untuk kembali meningkatkan romantisme hubungan masa lalu yang sebenarnya 

telah terbangun sebelum Timor-Leste menjadi negara sendiri.  Kepentingan Kuba 

pada saat Timor-Leste masih menjadi Timor-Portugis dan Timor-Timur hanya 

sebatas hubungan baik akibat kedekatan antara Fidel Castro dan partai FRETILIN 

yang memiliki ideologi sama dan anti kolonialis namun setelah menjadi Timor-

Leste maka kepentingannya semakin menjadi kompleks. 

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk selfish (mementingkan diri 

sendiri).  Negara, layaknya manusia, bertingkah laku mementingkan diri sendiri.
9
   

Dari pendapat realis tersebut tidaklah keterlaluan sebab pada kenyataannya apa 

yang seperti dikatakan diatas sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan 

hal inilah yanga telah mempengaruhi manusia sehingga sampai aktor setinggi 

negara harus mengimplementasikannya dalam setiap hubungannya dengan Negara 

lain, hal ini dapat diterima karena kepentingan nasional merupakan landasan bagi 

suatu negara untuk mengambil suatu kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan 

saja dan tentunya sesuai dengan kapasitanya, sebab seperti asumsi beberapa kaum 

                                                           
8
 Lihat Laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi(CAVR), 2009 : Auto-

Determinacao em Timor-Leste, Dili, UNMIT,hal.166. 
9
 Jill Steans dan Lloyd Pettiford, 2009, Hubungan Internasional, Perspektif dan tema, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, hal.58. 
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realis bahwa untuk mencegah terjadinya perang maka suatu negara dituntut untuk 

harus menjadi kuat sehingga tidak adanya ancaman akan terjadinya perang kecuali 

jika diinginkan oleh negara yang kuat tersebut, jika Kuba sudah bertahan selama 

ini maka selanjutnya Kuba ingin Kuat demi mempertahankan keberlangsungan 

kedaulatannya maka dengan cara menjalin kerjasama dengan Timor-Leste dan 

negara-negara lainnya merupakan salah satu cara yang jitu bagi Kuba. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut ini. Bagaimana  kepentingan politik Kuba melalui bantuan Tenaga 

Medis di Timor Leste ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi 

kepentingan politik Kuba dalam melakukan kerjasama dengan Timor-Leste 

melalui bantuan tenaga medisnya, sebab seperti bunyi teori yang digunakan dalam 

menganalisa kasus ini yaitu teori Bureaucratic Incrementalist mengatakan bahwa  

tujuan yang dikejar oleh negara donor dalam lingkup kepentingan ekonomi politik 

internasional, antara lain kombinasi tujuan kemanusiaan, geopolitik, ideologi, 

kepentingan komersil, masalah lingkungan, dan berbagai faktor dalam politik 

domestik,  setelah dari data-data yang telah ditemukan dilapangan baik melalui 

pengamatan langsung maupun tidak langsung setidaknya bisa menjelaskan bahwa 

sebenarnya Kuba mengkombinasikan beberapa kepentingan yang akan dikejar 
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untuk dicapai di timor-leste secara bertahap, artinya ada kepentingan jangka 

pendek juga sebaliknya ada kepentingan jangka panjang yang ingin dicapai oleh 

Kuba dalam kerjasama yang telah dijalin sejak 2003 silam itu.   

Kemudian manfaat yang bisa didapatkan adalah diharapkan dari penulisan 

ini yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama kurang lebih hampir 

satu dekade kerjasama antara Kuba dan Timor-Leste dijalin ini bisa menjadi 

pengetahuan tambahan baik bagi masyarakat maupun pemerintah Timor-Leste 

untuk bisa menjadikan acuan bagi proses pengambilan keputusan pemerintah 

dalam melakukan suatu hubungan kerjasama antara negara lain sehingga yang 

diharapkan adalah pemerintah tidak keliru sehingga tidak merugikan masyarakat 

dan negara dimasa yang akan datang.   

Melalui penelitian ini penulis juga berharap bisa bermanfaat baik itu bagi 

penulis sendiri untuk bisa mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi 

kepentingan Politik Kuba, kemudian berbagai alasan mengapa melalui Bantuan 

tenaga medis Kuba memilih untuk melakukan kerjasamanya.  Selain itu juga 

penulis berharap dari data-data yang ditemukan bisa membantu masyarakat juga 

pihak-pihak yang memerlukan data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis 

bisa menggunakannya sebagai sumber untuk analisa atau memecahkan masalah 

yang kini masih menjadi isu yang sering diperdebatkan oleh semua kalangan baik 

itu politikus maupun bukan. 

 

KAJIAN PUSTAKA 
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Penelitian yang berkaitan dengan Kuba sangatlah banyak namun penulis 

hanya memilih beberapa dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

kerjasama kuba, yakni sebagai berikut : 

Teresa Arreaza telah melakukan penelitian pada tahun 2004 mengenai 

“ALBA: Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean”  

Dari penelitian ini dijelaskan bahwa Venezuela bersama Kuba mencoba 

membangun blok Amerika Latin yang bukan hanya bergerak pada ekonomi, tetapi 

juga berperan sebagai sebuah aliansi politik yang diharapkan dapat berfungsi 

sebagai alat untuk mengintegrasikan negara-negara di Amerika Latin, selain itu, 

bagaimana blok ini juga dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan negara-

negara Amerika Latin, terutama satu persoalan bersama yaitu keluar dari krisis 

berkepanjangan seperti yang dialami negara-negara tersebut.   Selain itu, 

pendidikan dan kesehatan adalah garapan utama yang diprogramkan dalam ALBA 

Zukhair Burhan juga melakukan penelitian pada tahun 2005 tentang  

“Dampak Embargo Ekonomi Terhadap Kuba Dan Implikasinya Terhadap 

Hubungan Amerika Serikat Dengan Negara-Negara Amerika Latin” dimana 

dalam penelitian ini Burhan sendiri menjelaskan tentang sejarah dan proses 

tranformasi Kuba ketika di embargo oleh Amerika Serikat pada tahun 1960an 

serta upaya Kuba dalam menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan 

Amerika Latin sebagai langkah untuk menyebarkan paham sosialis dan membantu 

negara-negara di kawasan tersebut dari jeratan sistem ekonomi dan politik 
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Liberalis yang selama ini menciptakan kesenjangan sosial dari negara-negara yang 

berada di Amerika Latin terutama tetangga Kuba
10

. 

 Kemudian penelitian yang di lakukan Sidharta mengenai “Kerjasama 

Kuba -Bolivia Melalui Kerangka ALBA Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan 

Dalam Membantu Kesejahteraan Rakyat Bolivia(2006–2009)”
11

 dalam penelitian 

ini peneliti menjelaskan mengenai upaya Kuba dalam membantu perubahan 

kondisi ekonomi di Bolivia melalui kerangka ALBA merupakan perjanjian 

terbuka yang lebih mengutamakan masalah kesehatan dan pendidikan sebagai 

penunjang bagi meningkatnya perekonomian Bolivia.  Dalam kerjasama ini semua 

program yang dijalankan Kuba di Bolivia sama persis dengan yang dilakukan 

Kuba di Timor-Leste sekarang yaitu sebagai berikut : 

A. Kerjasama sebagai Bentuk Solidaritas Kuba terhadap Bolivia di dalam 

Kerangka ALBA; 

B. Memberikan bantuan Kesehatan dengan mengirimkan Dokter Ahli dan 

obat-obatan yang berkualitas; 

C. Memberikan bantuan dalam pendidikan sebagai langkah memerangi buta 

huruf; 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepentingan 

nasional dimana dalam teori ini menjelasakan bahwa untuk kelangsungan hidup 

suatu Negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain 

yaitu mencapui kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan 

                                                           
10

 Zukhair Burhan, 2005. Dampak Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Kuba Dan 

Implikasinya Terhadap Hubungan Amerika Serikat Dengan Negara-Negara Amerika Latin. 

Makasar : FISIP – UNHAS. 
11

 Sidharta, 2009,“Kerjasama Kuba -Bolivia Melalui Kerangka ALBA Di Bidang Kesehatan Dan 

Pendidikan Dalam Membantu Kesejahteraan Rakyat Bolivia(2006–2009)”ALBA. 
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nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, 

sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional 

terpenuhi maka negara akan tetap survive. Kepentingan nasional merupakan 

tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memadu para pembuat 

keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kemudian teori  Interdependensi 

atau teori ketergantungan dan juga teori Kerjasama Internasional. 

Selain itu juga penelitian dilakukan oleh The La’o Hamutuk Bulletim 

mengenai “Timor-Leste- Cuba Health Cooperation”
12

 pada bulan Agusutus 2008 

dalam penelitian ini pihak peneliti berkesimpulan bahwa kerjasama ini merupakan 

bagian terpenting dari kehidupan masyarakat Timor-Leste dan berharap bahwa 

kerjasama ini akan memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi Timor-Leste saat 

ini, dan menciptakan keuntungan untuk jangka panjang. Kuba juga mengambil 

peran penting pada proses pemberantasan butahuruf, penelitian tersebut juga 

diharapkan untuk dapat melihat lebih mendalam tentang kerjasama ini di masa 

depan.  Dalam penelitian ini pihak The Lao Hamutuk Bulletim lebih fokus pada 

bagaimana para tenaga medis yang menjalankan tugas di Timor-Leste serta 

peranannya dalam program pengembangan Kesehatan dan pendidikan masyarakat 

yaitu melalui program ELAM yang mengirimkan tenaga medis dan juga 

pengiriman mahasiswa Timor-Leste ke Kuba serta dibukanya fakultas kedokteran 

di Universcidade Nacional Timor-Leste (UNTL) dan juga prorgam pemberantasan 

buta huruf Yo Si Puedo, meskipun dalam penelitiannya ditemukan beberapa 

                                                           
12

 The La’o  Hamutuk Bulletin, 2008,Agustus,Dili. 



11 
 

kendala-kendala yang di hadapi baik itu tenaga medis di Timor-Leste maupun 

para mahasiswa Timor-Leste di Kuba. 

Berikut adalah tabel dari penjelasan mengenai penelitian terdahulu seperti 

yang telah disebutkan diatas :  

 

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Nama dan Judul 

Penelitian 

Pendekatan/ 

Metodologi 

Hasil Penelitian 

Teresa Arreaza, 

“ALBA: Bolivarian 

Alternative for Latin 

America and the 

Caribbean”  

Kepentingan Nasional Terciptanya  Keamanan 

Regional dan 

memfasilitasi 

kepentingan negara 

Amerika Latin. 

Zukhair Burhan, 

“Dampak Embargo 

Ekonomi Terhadap 

Kuba Dan Implikasinya 

Terhadap Hubungan 

Amerika Serikat 

Dengan Negara-

Negara Amerika Latin” 

Kepentingan Nasional Kerjasama antara Kuba 

dengan negara-negara 

Amerika Latin 

Sidharta, “Kerjasama 

Kuba -Bolivia Melalui 

Kerangka ALBA Di 

Bidang Kesehatan Dan 

Pendidikan Dalam 

Membantu 

Kesejahteraan Rakyat 

Bolivia(2006–2009 

Humanitarian Aid Kerjasama antara 

negara-negara anggota 

dalam membantu 

kesejahteraan 

masyarakat dari negara-

negara anggota ALBA 

The La‟o Hamutuk 

Bulletim , “Timor-

Leste- Cuba Health 

Cooperation” 

Humanitarian Aid Terjalinnya Kerjasama 

antara kedua negara dan 

saling menguntungkan 

 

Kerangka Analisa 
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3.1. Kerangka dasar Teori 

Teori bureaucratic incrementalist 

Bantuan luar negeri seperti yang diketahui bersama merupakan salah satu 

instrumen dalam kebijakan yang sering digunakan oleh negara dalam hubungan luar 

negerinya, dimana bantuan luar negeri dapat didefenisikan sebagai transfer sumber 

daya dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain dengan bentuk yang bermacam-

macam.   

Pearson dan Payasilian dalam salah satu teorinya mengenai bantuan luar 

negeri yaitu Teori bureaucratic incrementalist menyatakan bahwa bantuan luar 

negeri sebagai kebijakan publik, produk dari politik domestik yang melibatkan 

opini publik, kelompok kepentingan, dan Institusi pemerintah yang secara 

langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempromosikan 

kepentingan nasional melalui agenda politik.  Teori ini juga menyatakan bahwa 

tujuan yang dikejar oleh negara donor dalam lingkup kepentingan ekonomi politik 

internasional, antara lain kombinasi tujuan kemanusiaan, geopolitik, ideologi, 

kepentingan komersil, masalah lingkungan, dan berbagai faktor dalam politik 

domestik.
13

 

Disini selanjutnya juga dikemukakan bahwa bantuan luar negeri umumnya 

tidak hanya ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan juga 

untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka jangka 

panjang.
14

 Dalam jangka panjang tersebut bantuan luar negeri diharapkan untuk 

bisa membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat 

                                                           
13

 Pearson dkk.dalam Anak Agung B. Perwita dan Yanyan M. Yani, Ibid, hal.82. 
14

 Holsti,K.J.1992.Politik Internasional ; Suatu kerangka Analisis.Bandung:Bina Cipta,hal.251. 
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dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan-kebijakan publik 

lainnya.  Teknik pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan secara bilateral 

maupun multilateral namun, bantuan luar negeri secara bilateral memiliki ikatan 

politik yang lebih kuat dan secara khusus lebih sensitif terhadap kondisi politik 

domestik
15

. 

Inkrementalisme merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan 

kebijakan-kebijakan yang merupakan hasil kompromi dan kesepakatan bersama 

antara banyak partisipan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang bijaksana 

akan lebih mudah dicapai kesepakatan bila persoalan-persoalan yang 

dipersengketakan berbagai kelompok dalam masyarakat hanya berupa perubahan-

perubahan terhadap program-program yang sudah ada atau hanya menambah atau 

mengurangi anggaran belanja.
16

  Berikut adalah beberapa ciri model inkremental 

yaitu sebagai berikut  

Model formulasi kebijakan yang „melanjutkan‟ atau ‟memodifikasi‟ 

kebijakan-kebijakan yang tengah berlangsung ataupun kebijakan-kebijakan yang 

terdahulu. Banyak digunakan oleh negara-negara berkembang karena pemerintah-

pemerintah negara berkembang selalu berhadapan dengan berbagai problem dari 

keterbatasan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang, 

keterbatasan dana yang dimiliki. Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa 

perubahan inkremental (penambahan) adalah proses perubahan kebijakan yang 

                                                           
15

 Holsti.K,j, Ibid. 
16

http://www.scribd.com/doc/30320585/Rangkuman-Kebijakan-Publik-Konsep-Dan-Strategi, 

diakses 12 februari 2013 

http://www.scribd.com/doc/30320585/Rangkuman-Kebijakan-Publik-Konsep-Dan-Strategi
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paling aman dan tidak menimbulkan resiko dengan melanjutkan kebijakan sesuai 

dengan arah tujuan kebijakan lama
17

 

Sementara itu, konflik biasanya akan meningkat bila pembuat keputusan 

memfokuskan pada perubahan-perubahan kebijakan besar yang dapat 

menimbulkan keuntungan atau kerugian besar. Karena ketegangan politik yang 

timbul demikian besar dalam menetapkan program-program atau kebijakan baru, 

maka kebijakan masa lalu diteruskan untuk tahun depan kecuali bila terdapat 

perubahan politik secara substansial. Dengan demikian, pembuatan keputusan 

secara inkrementalisme adalah penting dalam rangka mengurangi konflik, 

memelihara stabilitas dan sistem politik itu sendiri.  

Menurut pandangan kaum inkrementalis, para pembuat keputusan dalam 

menunaikan tugasnya berada dibawah keadaan yang tidak pasti yang berhubungan 

dengan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan, maka 

keputusan-keputusan inkremental dapat mengurangi resiko atau biaya 

ketidakkepastian itu. Inkrementalisme juga mempunyai sifat realistis karena 

didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, kecakapan dan 

sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh 

terhadap semua penyelesaian alternatif masalah-masalah yang ada
18

.  

Golongan inkrementalis menurut Solichin Abdul Wahab,  dapat 

diidentikan dengan para politisi, karena cenderung memiliki sikap kritis namun 

acap kali tidak sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi walaupun 

sebenarnya mereka sangat tergantung pada mereka... Kebijakan menurut golongan 

                                                           
17

 Ibid 
18

 http://www.scribd.com/doc/8524602/RINGKASAN-KEBIJAKAN-PUBLIK, diakses juni 2012. 

http://www.scribd.com/doc/8524602/RINGKASAN-KEBIJAKAN-PUBLIK
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inkrementalis cenderung dilihat sebagai suatu perubahan yang terjadi sedikit demi 

sedikit, serta tujuan kebijakan dianggap sebagai konsekuensi dari adanya tuntutan-

tuntutan, baik karena didorong kebutuhan untuk melaksanakan sesuatu yang baru 

atau karena kebutuhan untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah 

dikembangkan dalam teori. Golongan inkrementalis ini dikategorikan sebagai 

aktor yang mampu melakukan tawar-menawar atau bargaining  secara teratur 

sesuai dengan tuntutan, menguji seberapa jauh intensitas tuntutan tersebut dan 

menawarkan kompromi.
19

 

Fidel Castro bisa disamakan dengan Kaum Inkremental yang cenderung 

lebih Kritis dan agresif dalam mengambil suatu kebijakan, hal ini tercermin dari 

dalam diri seorang Castro sebagai pemimpin yang agresif melawan agresi 

Amerika Serikat dan sekutunya selama beberapa dekade ini bahkan menjadi 

mesin penggerak bagi pemimpin-pemimpin Amerika latin seperti Hugo Chavez 

dan Evo Morales dalam usahanya untuk membendung pengaruh Amerika di 

negara-negara tersebut. 

Kesempatan Kuba untuk menjalin kerjasama dengan Timor-Leste selain 

bidang pendidikan dan kesehatan memang sudah mulai kelihatan sejak pertama 

kali kerjasama ELAM dijalin antara kedua negara tersebut, sebab pemerintah 

memang telah berencana untuk memutuskan untuk membatalkan kerjasama 

eksplorasi minyak dan gas alam di laut celah Timor yang telah lama dijalin oleh 

Australia dan Timor-Leste kemudian kunjungan perwakilan partai Komunis Kuba 

                                                           
19

  Ibid. 
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ke Timor-Leste dalam rangka Kongres partai FRETILIN
20

 dan sempat 

mengunjungi parlemen nasional Timor-Leste pada saat itu dengan membahas 

kerjasama yang akan dilakukan oleh Timor-Leste dan Kuba di berbagai bidang-

bidang yang belum dijalin.  Namun meskipun tiga tahun setelah itu Alkatiri 

lengser dan kursi perdana menteri digantikan oleh Ramos Horta yang memang 

sangat dikenal dengan pemimpin sayap kanan Timor-Leste yang tentunya menjadi 

anak emas negara negara barat ternyata tidak mempengaruhi hubungan kedua 

negara,  buktinya Horta mengunjungi Kuba dan memberikan penghargaan dari 

pemerintah Timor-Leste kepada Fidel Castro dan sebaliknya Horta juga menerima 

penghargaan dari pemerintah Kuba atas hubungan baik mereka selama ini maka 

dalam pidatonya horta membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada Kuba untuk 

bisa melakukan kerjasama di bidang selain Kesehatan, seperti pendidikan, energi, 

pertanian, dan pertambangan yang merupakan bidang utama kerjasama.   

 

3.2. Kerangka Konseptual 

3.2.1 Konsep Kepentingan Nasional 

Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya 

negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat 

mengembangkan dan Memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.  

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau 

kerjasama.  Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai 

                                                           
20

 Partai FRETILIN (Frente Revolucionario do Timor-Leste Independente) dalam bahasa 

indonesia berarti front revolusi bagi  kemerdekaan Timor-Timur merupakan partai penguasa 

Timor-Leste sebelum akhirnya kalah dalam pemilu lima tahun berikutnya ini memang memiliki 

sekjen partai Mari Alkatiri yang memiliki hubungan sangat baik dengan Fidel castro sehingga 

tidaklah sulit untuk menjalin kerjasama antara dua negara ini. 
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sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup 

(survival) dalam politik Internasional.
21

 

Selain itu kepentingan nasional juga dapat dijelaskan seperti yang 

disampaikan oleh Jack C. Plano dam Roy Olton berikut ini yaitu: 

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor 

penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam 

merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara 

khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, 

seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi
22

. 

 

Seperti yang diketahui bahwa Kuba ternyata 60% mengimpor beras dari 

Vietnam maka sangatlah mungkin Timor-Leste bisa mengimpor Kopi atau Minyak  

dan Gas terhadap Kuba karena pemerintah Timor-Leste juga akan membuka peluang 

kerjasama di bidang lain dengan Kuba sepeti yang telah disepakati sebelumnya oleh 

kedua negara.  Sejauh ini Kuba memang telah memperkenalkan sistem kesehatan dan 

pendidikan ala Kuba yang sudah diimplemetasikan di Timor-Leste sejak 2005 lalu, 

tidak menutup kemungkinan bahwa anak muda Timor-Leste akan mudah 

terpengaruhi oleh gaya hidup yang sangatlah bebas ala Kuba serta kebiasaan-

kebiasaan lainnya yang tentunya sangat bertolak belakang dengan budaya dan 

Agama.  Hal ini mengakibatkan adanya protes keras dari Gereja Katholik serta 

masyarakat. 

 

3.2.2 Bantuan Luar Negeri 

                                                           
21

 Anak Agung B. Perwita dan Yanyan M. Yani, 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional.Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, hal. 35. 
22

 Anak Agung, Ibid,hal 31 
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Bantuan Luar Negeri merupakan salah satu Instrumen kebijakan yang 

sering digunakan dalam hubungan luar negeri.  Secara umum bantuan luar negeri 

dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke 

pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana.
23

  Dalam bantuan luar 

negeri negara pemberi bantuan akan menyembunyikan kepentingannya dan lebih 

menunjukkan keuntungan bagi negara penerima bantuan sehingga negara 

penerima merasa bahwa tidak ada motif lain dibalik batuan tersebut.  Melalui 

proses yang panjang lama kelamaan negara penerima akan tergantung dan diatur 

oleh negara pemberi bantuan, termasuk politik dan ekonomidomestik.  Bantuan 

teknik adalah salah satu jenis bantuan yang diberikan Kuba kepada Timor-Leste 

dimana bantuan teknik dirancang untuk menyebarluaskan pengetahuan dan 

keahlian. Personil yang memiliki keahlian khusus dari negara industri dikirim ke 

berbagai negara berkembang untuk memberikan bantuan dalam berbagai proyek 

pembangunan.
24

 

Berikut adalah beberapa motif yang menjadi faktor pendukung utama 

negara donor dalam memberikan bantuan yaitu: Pertama motif kemanusiaan yang 

bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan 

kerjasama ekonomi. Motif inilah yang digunakan Kuba sebagai bentuk kerjasama 

dengan Timor-Leste yaitu bantuan kemanusiaan berupa tenaga dokter.  Kedua, 

motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara donor.  

Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan dari luar negeri baik dari 

politik domestik  dan hubungan luar negeri donor. Image Kuba semakin 

                                                           
23

Anak Agung.  Ibid, hal. 81. 
24

 K.J.Holsti, 1995. International Politics : A Framework for Analysis. New Jersey :Prentice 

Hall.hal,46. 



19 
 

berkembang positif dan melekat dalam hati masyarakat Timor-Leste atas 

pengabdian tenaga medis terhadap kesehatan serta berhasil mendidik ratusan 

tenaga medis asli Timor-Leste untuk masa depan. Ketiga, motif keamanan 

nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan 

akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor.   Dengan kata lain 

motif keamanan memiliki sisi ekonomi.  Keempat, motif yang berkaitan dengan 

kepentingan nasional negara donor.
25

 

Kuba dengan secara sukarela menyumbangkan tenaga dokter di Timor-

Leste dan juga mendidik mahasiswa Timor-Leste di Kuba selama tujuh tahun 

dinilai sangatlah cukup bagi proses menyebarkan pengaruhnya, kemudian 

pembukaan fakultas kedokteran di Universitas Nasional Timor-Leste dan menjadi 

dosen disana tentu akan memuluskan proses kerjasama ini dan bisa saja Kuba 

akan memperkenalkan sistem pendidikan dan kesehatan atau bahkan sistem yang 

lain dimana Timor-Leste masih sangat muda dalam mengembangkan sistem itu.  

Tawaran gratis bagi Timor-Leste membuat tampa berpikir panjang atas tawaran 

tersebut pemerintah dengan terbuka menerimanya. 

Perlu juga diketahui bahwa alasan pemberian bantuan oleh suatu negara 

atau institusi tertentu, terutama adalah self interest politic, strategi dan ekonomi. 

Sekalipun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral, bantuan kemanusiaan 

atau bantuan untuk kesinambungan proses hubungan komplementasi dan 

                                                           
25

 Anak Agung.Ibid.,hal 84. 
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pembangunan pihak lain
26

. Namun demikian sulit ditemukan bukti-bukti sejarah 

perkembangan bantuan luar negeri selama periode tertentu yang menunjukkan 

bahwa negara donor atau institusi-institusi kredit internasional membantu tanpa 

mengharapkan keuntungan tertentu. 

 

 

 

4. Metode penelitian 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri adalah Penelitian 

ekplanatif
27

  Dalam penelitian eksplanatif peneliti sudah dimiliki pengetahuan 

yang cukup banyak tentang masalah.  Artinya, masalah telah dapat dijelaskan 

secara teoritis,  oleh karena itu pelaksanaan penelitian ini lebih terstruktur, 

sistematis, dan terkontrol karena peneliti memulai dengan subjek yang telah 

jelas.
28

 

 

4.2 Subjek Penelitian & tingkat Analisa 

Subjek yang akan diteliti di sini yaitu aktor utama yang berperan penting 

dalam kerjasama Bilateral dengan Timor-Leste yaitu Negara, Jadi Kuba sebagai 

Aktor Negara akan menjadi subjek penelitian, karena yang menjadi pertanyaan 

adalah mengenai kepentigan politik negara Kuba sendiri. 

                                                           
26

 Yanuar Ikbar, 2002. Ekonomi Politik Internasional : Studi Pengenalan Umum. Bandung: 

Jurusan Hubungan Internasional : Universitas Padjadjaran.hal.76 
27

 Moh. Kasiram,2008,Metodologi Penelitian :Refleksi pengembangan pemahaman dan 

penguasaan Metodologi Penelitian, Malang, UIN press, hal.32 
28

 Uber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama. Bandung, hal.28. 



21 
 

Tingkat analisa yang akan digunakan yaitu Negara Bangsa atau Subsistem, 

Peringkat Negara-bangsa menitikberatkan pada kajian politik luar negeri melalui 

pendekatan pembuatan keputusan (decision-making approach)
29

 

 

4.3 Teknik Pengumpulan data 

  Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data melalui studi 

literatur di Perpustakaan, berbagai data dari instansi terkait, pencarian melalui 

internet dari situs-situs terpercaya dan terkait, kemudian peneliti juga melakukan 

penelitian langsung di lapangan yakni dengan mengumpulkan data dari Pihak 

yang hendak diteliti secara langsung.  Dalam proses pengumpulan data penulis 

akan menggumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder yang 

dianggap bermanfaat bagi penelitian penulis.  Untuk mempermudah penulis maka 

analisa data juga akan dilakukan bersamaan pada saat data-data terkumpul. 

 

4.4 Teknik Analisa data 

Teknik yang akan digunakan oleh penulis yakni, memulai dari data-data 

konkrit, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil umum yang sudah dianggap 

benar.
30

 

 Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.
31

 Ketiga tahapan ini akan sangat membantu 

penulis untuk memudakan dalam mengolah data lebih lanjut sehingga proses 

                                                           
29

 Richard C, Synder dalam Anak Agung B. Perwita dan Yanyan M. Yani, Ibid, hal.18. 
30

 Moh. Kasiram. Ibid, hal.136 
31

 Matthew  B. Milles dan A, Michael Huberman dalam Ulber Silalahi,Ibid, hal 339. 
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penulisan menjadi semakin terstruktur dan sesuai dengan aturan-aturan penelitian 

yang sering digunakan oleh tiap-tiap peneliti. 

 

4.5 Batasan Waktu dan Materi 

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah mulai dari tahun 2003-2012 

dengan alasan karena kesepakatan kerjasama antara Kuba dan Timor-Leste 

melalui ELAM ini dimulai pada tahun 2003 dengan durasi sampai tahun 2012 saja 

dan batasan materinya adalah hanya membahas mengenai kerjasama ini dalam 

kerangka ELAM saja artinya meskipun ada kesepakatan kesepakatan lain antara 

kedua negara namun jika tidak dalam ruang lingkup ELAM maka tidak akan 

dibahas.  Semua jenis kerjasama yang dibahas adalah yang berkaitan dengan 

ELAM dan program-programnya selama batasan waktu yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

 

4.6 Hipotesa 

Dari  beberapa alasan diatas maka dalam program kerjasama yang 

dilakukan Kuba melalui ELAM di Timor-Leste ini penulis dapat mengambil 

hipotesis bahwa sebenarnya bantuan yang diberikan oleh Kuba berupa pengiriman 

bantuan secara teknis berupa tenaga medis dan juga pemberian beasiswa bagi 

mahasiswa Timor-Leste di Kuba adalah atas dasar kepentingan nasional Kuba 

yang terbagi atas kepentingan jangka pendek yaitu memperbaiki citra yang positif 

dimata masyarakat dan pemerintah melalui bantuan gratis tersebut dan 

memperkenalkan system pendidikan dan kesehatan “ala Kuba” di Timor-Leste 

kemudian kepentingan jangka panjang yaitu Kuba menciptakan sistem kerjasama 
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dan pembangunan berkelanjutan yang akan menggagas kerjasama di masa depan 

terutama bagi kedua Negara dalam bidang lainnya seperti ekonomi,energi, 

pertanian, dan pertambangan serta sektor lain yang mempunyai potensi, seperti 

kerjasama yang telah dilakukan oleh Kuba dengan negara-negara sebelumnya 

yang melakukan kerjasama dengan Kuba. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh 

Kuba dan Timor-Leste bukan hanya atas nama solidaritas kemanusiaan saja 

melainkan gabungan dari berbagai macam kepentingan nasional Kuba yang bisa 

memberikan manfaat bagi Kuba melalui kerjasama ini baik secara langsung 

maupun yang akan dicapai dimasa depan jadi apa yang dikorbankan Kuba adalah 

untuk mendapatkan yang lebih di masa depan. 

Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan guna mempermudah penulis sendiri maupun 

para pembaca maka penulis akan membagikan penulisan ini menjadi beberapa 

bagian yang lebih terstruktur dan sistematis, maka akan dilihat seperti berikut ini : 

BAB I PENDAHULUAN 

Akan dibahas mulai dari Pendahuluan, melingkupi pembahasan 

mengenai(Latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat. 

penelitian) Review Literatur (berupa kajian pustaka penelitian terdahulu), 

Kerangka Analisa,(Kerangka dasar Teori dan juga Kerangka Konseptual), Metode 

Penelitian,(Jenis penelitian, Subjek penelitian, tingkat analisa, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisa data), serta yang terakhir Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II KONDISI DOMESTIK DAN POLITIK LUAR NEGERI KUBA 

PASCA PERANG DINGIN 

 Menjelaskan kondisi domestik Kuba dalam bidang politik, ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan, kemudian pembahasan mengenai Kuba di Tengah 

Politik Internasional Pasca Perang Dingin, dimulai dari Politik Isolasi Amerika 

Serikat terhadap kuba pada era tersebut, bagaimana respon dari Dunia 

Internasional terhadap Politik Isolasi yang dilakukan oleh  Amerika Serikat 

terhadap Kuba dan bagaimana Perubahan Politik Isolasi Amerika Serikat pada 

beberapa masa pemerintahan yang mempunyai pengaruh lebih terhadap hubungan 

kedua Negara serta posisi Kuba di Tengah Isolasi Internasional bagaimana Kuba 

berusaha mempertahankan diri dan menggalang dukungan dari masyarakat 

Internasional. 

BAB  III KERJASAMA KUBA DAN TIMOR-LESTE MELALUI ELAM 

 Dalam Bab ini akan dibahas mengenai  ELAM, kemudian proses 

kerjasama antara kedua Negara dimulai dari pembahasan kondisi  dalam Negeri 

Timor-Leste sehingga mengakibatkan terjadinya kesepakatan kerjasama ini serta 

respon dari Pemerintah Timor-Leste terhadap bantuan kuba yang telah diberikan. 

BAB  IV KEPENTINGAN KUBA MELALUI ELAM  

 Akan dibahas kepentingan-kepentingan yang dikejar oleh Kuba melalui 

kerjasama ini seperti Kepentingan Kemanusiaan yang merupakan alasan utama 

terjadinya kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh Kuba dan Timor-Leste ini, 

kemudian kepentingan lainnya yang tentu bersumber dari kerjasama ini seperti 
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pendidikan dan kesehatan,  Ideologi,  Kepentingan Komersil dan kepentingan  

lainnya.  Tujuan dan kepentingan yang dikejar oleh Kuba. 

BAB V PENUTUP 

Terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

dan saran terhadap pemerintah melalui pembahasan ini sehingga bisa bermanfaat 

bagi kelanjutan kerjasama ini maupun kerjasama lainnya di masa yang akan 

datang. 

 

 

 


