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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Amerika Latin mengalami perubahan politik sejak berakhirnya 

perang dunia ke-II, yang dimulai pada dekade 1970-an yang didominasi oleh 

rezim-rezim militer. Kemudian beralih pada rezim liberalisme dan demokrasi 

pada dekade 1980-an dan 1990-an, Namun pada awal abad ke-21 ini, mulai 

adanya pergerseran ke “kiri”.1 Bahwa perkembangan ‘’kiri” di Amerika Latin 

memang bukan suatu hal yang baru karena dilihat dari pengalaman Amerika Latin 

selama di bawah pengaruh neoliberalisme yang menyebabkan wilayah tersebut 

menjadi wilayah dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia.

Dinamika politik di Amerika Latin mengalami pergeseran ideologi di 

masing-masing negara ditandai dengan munculnya para pemimpin-pemimpin 

yang berhaluan kiri seperti Daniel Ortega di Nikaragua, Fidel Castro di Kuba, Evo  

dan Hugo Chaves di Venezuela. Mereka pun terkenal dengan pemimipin yang pro 

                                                          
1. Istilah “Kiri” secara umum merupakan ideologi yang menginginkan perubahan radikal 

atau dapat juga bersifat menyeluruh (revolusi), perubahan di maksudkan untuk mengubah keadaan 
sekitar yang menyangkut kesehjahtraan dan kebebasan yang di inginkan masyarakat pada umum 
nya. Arti “ kiri” di sini mengacu pada Sosialisme, pengertian sosialisme itu sendiri mengacu pada 
sosialisme reformis yang anti-revolusi, hal ini di maksudkan agar sosialisme tidak terjatuh dalam 
sistem otoritarian, sosilisme juga mengacu pada perubahan tatanan baru (sosial, ekonomi, politik). 
Dari tatanan yang sudah ada sebelumnya, selain itu sosialisme bersifat demokratis yang dapat di 
terima oleh mayoritas masyarakat, lihat Sydney webb, “The Basic of Socialim: Historic,” dalam G. 
Bernard shaw, Fabian essay In Socialism ( London: Fabian Society, 1931).27, 30, dalam Anthony 
Giddens, Beyond Left And Right: Tarian Ideologi alternative di Atas Pusara Sosialisme dan 
Kapitalisme.(terj Beyond Left And Right) (Yogyakarta: IRCiSod, 2002), hal 100
,dalam: http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/126308-SK-Pol%20002%202009%20Nat%20p%20-.
di akses pada 10 November 2013.
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terhadap rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka terpilih secara 

demokratis melalui pemilihan umum yang dilaksanakan di masing-masing 

negaranya walaupun negara-negara di Amerika Latin dipimpin oleh tokoh-tokoh 

kiri namun tetap menggunakan jalur pemilihan umum untuk memilih secara 

demokratis pemimpin-pemimpinnya. 

Terpilihnya pemimpin-pemimpin kiri tidak lepas dari semakin menguatnya 

pengaruh gerakan populis atau nasionalis (national popular-movement) gerakan 

tersebut biasa diidentikan dengan pengaruh pemimpin kharismatik atau organisasi 

massa dikawasan Amerika Latin untuk membendung Imperialisme Amerika 

Serikat.2 Para pemimpin-pemimpin yang terpilih seperti tokoh Sandinista Daniel 

Ortega di Nikaragua pada 2006, Hugo Chaves di Venezuela,  Luis Inacio Lula di 

Brazil, Evo Morales di Bolivia, Michelle Bachelet di Chili, Rafael Correa di 

Ekuador. Hal tersebut telah menjadi tanda bahwa kawasan ini bergerak menuju 

arah sosialisme dengan pemimpin-pemimpin tersebut.3

Membahas mengenai hal tersebut pada pemilu yang diadakan pada 5 

November 2006 di Nikaragua merupakan  kemenangan serta berkuasanya 

Sandinista di Nikaragua. Pemilu tersebut memenangkan Daniel Ortega yang 

merupakan pemimpin veteran gerilyawan Sandinista. Daniel Ortega adalah 

kandidat dari sayap kiri FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) atau 

(Front Pembebasan Nasional Sandinista) dalam pemilihan tahun 2006 Daniel 
                                                          
2 Nurani Soyomukti, 2007, Revolusi Bolivaran Hugo Chaves Dan Politik Radikal, Yogyakarta: 
Resist Book, hal 42.

3 Nurani Soyomukti, 2008, Hugo Chaves vs Amerika Serikat, Yogyakarta :Resist Book, hal. 62
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Ortega mendapat 38 persen suara unggul dari saingannya dari sayap kanan, 

Eduardo Montealegre yang didukung oleh Amerika Serikat. 4 Terpilihnya Daniel 

Ortega tidak lepas dari dukungan dari kalangan bawah Nikaragua dari kaum 

miskin dengan mengusung program-program anti kemiskinannya.5

Pasca Daniel Ortega terpilih menjadi presiden, Ortega melakukan 

sejumlah kebijakan sosialisnya dengan memberikan bantuan dana untuk 

menunjang program-program kesehatan dan pendidikan, dan memberikan 

pinjaman modal kepada pengusaha kecil, memberikan bantuan pada para petani. 

Melalui  kebijakannya tersebut Ortega mendapat banyak dukungan luas terutama 

dari para petani di Nikaragua. Ortega juga melaksanakan perbaikan ekonomi dan 

memperkuat kekuasaannya di Nikaragua.6

Kemenangan Daniel Ortega di Nikaragua telah menambah daftar presiden 

radikal yang beraliran sosialisme yang tidak mau tunduk pada Amerika Serikat 

yang mempertahankan dominasinya di Amerika latin dan Amerika Tengah. 

Terpilihnya pemimpin tersebut akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang anti 

terhadap pasar bebas (neoliberalisme). Sebagaimana telah dilakukan oleh 

beberapa negara seperti Kuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brazil, Chile.  

                                                          
4 Joe Deraymond, Nicaragua Redux: The Strange Return of Daniel Ortega, dalam : 
http:/www.counterpunch.org/deraymond11132006.html. dalam . Nurani Soyomukti,2008,
Revolusi Sandinista :Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme. Yogyakarta: Garasi . Hal 
90.
5 Sandinista Unggul Dalam Pemilu Nikaragua, [internet], diperoleh dari :
http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20111107/sandinista-unggul-dalam-pemilu-

nikaragua.html. dsiakses pada tanggal 10 November  2013.
6 Menang, Ortega Jadi Presiden Nikaragua Lagi, [internet], diperoleh dari:
http://internasional.kompas.com/read/2011/11/08/15131882/Menang..Ortega.Jadi.Presiden 
Nikaragua lagi. di akses pada tanggal 11 November  2013.
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Kemenangannya tersebut membuat ancaman bagi Amerika Serikat karena sejak 

awal pihak Amerika Serikat berupaya ikut campur mencegah terjadinya 

kemenangan Ortega dalam pemilu di Nikaragua.

Kemenangan Daniel Ortega dan Sandinista di Nikaragua tidak dapat 

dipisahkan dari semakin menguatnya politik di Nikaragua yang anti terhadap 

Neoliberalisme dan menjadikan Amerika Serikat sebagai musuh bersama di 

kawasan tersebut.7 Adanya gerakan kiri di Nikaragua justru mendapat dukungan 

dari rakyat karena ideologi neoliberalisme teryata justru telah menurunkan 

kepercayaan rakyat, dikarenakan adanya sentimen anti-neoliberalisme yang 

terbangun di Nikaragua.

Kembalinya Daniel Ortega menjadi presiden di Nikaragua membuat 

Amerika Serikat bertindak dan berkepentingan untuk menciptakan ketegangan 

dan krisis dikawasan ini dan memprovokasi kelompok anti pemerintah untuk 

melawan Daniel Ortega. Adanya intervensi Amerika Serikat dalam pemilu 2006, 

dengan propaganda bahwa imperialisme Amerika Serikat ditujukan dengan upaya 

Amerika Serikat mencampuri urusan pemilu di Nikaragua hal itu dilakukan 

karena kekuasan Ortega dapat menganggu kepentingan Amerika Serikat di 

Nikaragua.

Bentuk dari dominasi politik Amerika Serikat di Nikaragua dilakukan 

dengan menghalangi terjadinya ancaman bidang ekonomi dan perdangan bebas 

Amerika Serikat di negara ini. Hal itu diindikasikan dalam pembicaraan pada 

                                                          
7 Ibid, Hal 186.
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bulan Februari 2006, oleh Mark Culliname, pejabat masalah ekonomi Kedutaan 

Besar Amerika Serikat di Managua, menekankan investasi bebas dan 

pembangunan ekonomi sebagai faktor untuk membantu terciptanya stabilitas 

ekonomi dan politik.8

Hal itu di lakukan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi neoliberal 

tentang agenda Perjanjian Perdangangan Bebas Amerika Tengah-Republik 

Dominika (CAFTA-DR) yang telah di setujui oleh majelis nasional (Nicaraguan 

National Assembly) hal tersebut mendapat tentangan keras dari pihak Sandinista 

karena Nikaragua sedang masuk dalam dominasi Amerika serikat dan juga zona 

perdagangan bebas.

Bentuk dominasi politik Amerika Serikat melalui Bank Dunia dan IMF 

(International Monetry Found) telah bekerja untuk membuka pasar bebas dan 

mengurangi anggaran belanja pemerintah. Privatisasi adalah bagian penting dari 

program ini. Lebih dari 300 perusahaan kecil di privatisasi . Kekayaan-kekayaan 

seperti energi, komunikasi, dan air di jual ke swasata. Demi meningkatkan 

efisiensi, program-program neoliberal telah dilakukan dengan pencabutan subsidi 

dan privatisasi.9

Kemenangan Daniel Ortega dan Sandinista di Nikaragua diharapkan oleh 

rakyat Nikaragua akan mampu membawa Nikaragua kearah yang lebih baik dan 

memberikan  perubahan bagi rakyat untuk lepas dari kemiskinan. Dikarenakan 

                                                          
8 List of intervetation by the United States government in Nicaragua’s democratic Process. Watch 
this Space for Further additions! Scroll to end for latest interference!.diperoleh dari: 
http://www.nicanet.org/list_of_interventionist_statement.php. di akses pada 13 November  2013.
9 Toni Solo, Neo-liberal Nicaragua: Neo Banana Republic, 
http://www.scoop.co.nz/stories/HL0309/S00085.htm. Dalam Nurani Soyomukti, op cit, Hal 183.
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Nikaragua merupakan negara miskin kedua di kawasan setelah Haiti. Maka 

adanya pengaruh dari Daniel Ortega dianggap akan  mampu memperbaiki sektor-

sektor ekonomi di Nikaragua.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang tertulis diatas, 

maka penulis akan  meneliti dan mengkaji lagi mengenai pengaruh Daniel Ortega 

di Nikaragua. Hal ini dikarenakan bentuk kebijakan-kebijakan disetiap negara  

tidak terlepas dari pengaruh pemimpinnya. Dalam penelitian ini penulis meneliti 

tentang Daniel Ortega yang berdasarkan atas  karakter atau kepribadian  dalam 

melawan dominasi Amerika Serikat. Dengan judul “Pengaruh Daniel Ortega 

Dalam Melawan Dominasi Politik Amerika Serikat Di Nikaragua”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pemaparan serta latar belakang permasalahan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian  yaitu : 

“Mengapa Daniel Ortega Melawan Dominasi Amerika Serikat di Nikaragua ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian mempunyai tujuan penelitian, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stokoh sosialis seperti Daniel 

Ortega dalam melawan dominasi politik Amerika Serikat di Nikaragua. 

1.4 Manfaat Penelitian

Bahwa penelitian ini mempunyai manfaat baik secara akademis maupun 

praktis  yaitu :
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1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai bahan kajian akan ilmu hubungan internasional, disamping itu 

untuk mengetahui tentang pengaruh Daniel Ortega dalam melawan dominasi 

politik Amerika Serikat di Nikaragua.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian maupun 

referensi dalam ilmu hubungan internasional untuk menambah wawasan serta 

informasi tentang  pengaruh seorang pemimipin seperti Daniel Ortega di 

Nikaragua. 

1.5  Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan sebuah penelitian dalam 

buku Noam Chomsky yang berjudul “ Neo Imperialisme Amerika Serikat”.10

Dalam buku tersebut menjelaskan tentang bentuk dominasi Amerika Serikat yang 

menjadi negara adikuasa yang memiliki kemajuan dan kecanggihan memimpin 

tata dunia saat ini . Dilakukan melalui dominasi bidang politik, ekonomi, militer, 

doktrin-doktrin, sosial, manipulasi media massa (sebagai alat propagandanya), 

demokrasi pasar, pro kaum kapitalis, lembaga pendidikan, kaum intelektual. Juga 

membahas mengenai politik-politiknya dan strategi yang dilakukan diluar negeri 

karena kekuasaanya bisa masuk kedalam wilayah domestik negara-negara 

dibawah kekuasaannya dan ikut turut campur tangan. Karena dalam buku ini juga 

dijelaskan oleh Chomsky bahwa kekuasaan yang dilakukan oleh imperialisme 

                                                          
10 Noam Chomsky, 2008, Neo Imperialisme Amerika Serikat, Yogyakarta: Resist Book.
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Amerika Serikat dikatakan brutal dan kemajuan yang dibangunnya diatas 

penindasan terhadap penduduk aslinya, para buruhnya dan negara-negara dunia

ketiga. Amerika Serikat merupakan negara imperialisme yang berusaha 

meluaskan kekuasaannya melalui teror, eksploitasi dan dominasi dalam 

implementasi kebijakannya.

Dalam buku tersebut membahas dan membongkar praktek-praktek 

imperialisme Amerika Serikat dan menjelaskan bahwa kapitalisme yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan melakukan pencarian pasar dinegara 

yang dikuasainya, mengekspansi batas-batas negara untuk mencari lahan, tenaga 

kerja, dan bahan-bahan mentah untuk kapitalisme. Apa yang dilakukan Amerika 

Serikat sebagai negara super power yang menghalalkan segala cara untuk 

mengejar kepentingannya walaupun banyak kritikan terhadap imperialisme yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat namun dominasinya tetap dan terus dilakukan..

Dominasi Amerika Serikat dengan politik-politiknya maupun 

kekuasaannya terhadap dunia internasional terus dijalankan karena Amerika 

Serikat mempunyai tujuan untuk menguasai negara-negara yang tidak patuh dan 

tunduk pada kepentingannya. Ruang lingkup imperialismenya juga lebih luas 

karena disini Amerika Serikat masuk dalam sistem dan tatanan dunia internasional 

yang berhak dan mampu melakukan intervensi dan dominasi ke negara-negara 

lain.

Dalam buku tersebut terdapat perbedaan antara penelitian penulis yaitu 

penulis membahas tentang lingkup domestik Nikaragua yang berada di kawasan 
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Amerika Tengah. Penulis menjelasakan tentang faktor individu yang berpengaruh 

yaitu Daniel Ortega sebagai pemimpin di Nikaragua, Tokoh tersebut merupakan 

tokoh pemberontak dan pejuang terhadap rezim Anastasio Samoza yang didukung 

oleh Amerika Serikat. Juga menjelaskan tentang faktor individu, pengalaman-

pengalaman masa lalunya, perjuanganya, serta bentuk-betuk kebijakannya dalam 

melawan dominasi Amerika Serikat di Nikaragua.

Adapun penelitian yang kedua dalam buku berjudul, Revolusi Sandinista 

Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme,11. Dalam buku tersebut 

menjelaskan tentang sebuah sejarah dan bentuk revolusi yang terjadi di Nikaragua 

yaitu gerakan Sandinista yang merupakan nama sebuah perjuangan kaum muda 

Nikaragua yang muncul pada 1960-an. Sandinista lahir akibat rezim pemerintahan 

Anastasio Somoza Garcia yang otoriter, korup, dan selalu tunduk pada Amerika 

Serikat. Gerakan tersebut merupakan gerakan yang dilakukan untuk 

membebaskan rakyat dari dominasi Amerika Serikat. Kemunculan gerakan 

tersebut tak lepas dari semangat untuk melawan kolonialisasi dan penindasan 

Amerika Serikat di Nikaragua. Nama Sandinista diambil dari nama tokoh pejuang 

legendaris Augusto Cesar Sandino (1895-1934) merupakan pemimpin yang 

kharismatik dan bersejarah bagi rakyat di Nikaragua.

Perjuangan yang dilakukan oleh Sandinista yang melawan Amerika 

Serikat dengan revolusi tersebut telah menyebabkan kekuasaan Amerika Serikat 

terancam dengan program-program sosialisnya, perjuangan Sandinista mencapai 

                                                          
11 Nurani Soyomukti, 2008. Revolusi Sandinista: Perjuangan Tanpa Akhir Melawan
Neoliberalisme. Yogyakarta: Garasi
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kejayaan pada 1979 karena pada tahun tersebut rezim Samoza dijatuhkan dan 

digantikan oleh pemerintahan sementara melalui Junta Rekontruksi Nasional, 

yaitu terdiri dari lima anggota yaitu : Daniel Ortega Saveedra seorang militan 

Sandinista, Moises Hassan, Sergio Ramírez Mercado,  pengusaha Alfonso Robelo 

Callejas, dan Violeta Barrios de Chamorro (yang terkait dengan surat kabar La 

Prensa).

Sandinista sendiri digagas oleh Jos Carlos Fonseca Amador, Silvio 

Mayorga, dan Tomas Borge Martinez, pada 1961. Pemuda ini adalah aktivis 

mahasiswa Universitas Nasional Otonom Nikaragua (the National Autonomous 

University of Nicaragua). Gerakan ini diberi nama Front Pembebasan Nasional 

Sandinista atau FSLN  yang lebih populer dengan sebutan Sandinista. Buku 

tersebut menjelaskan tentang bentuk profil sejarah, sosial, politik, ekonomi negara 

Nikaragua yang mengalami penjajahan dan pendudukan kolonial Amerika Serikat. 

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih memfokuskan  

kepada sosok dan karakter individu yaitu Daniel Ortega. Membahas mengenai apa 

yang melatar belakanginya, tujuannya, ideologinya, motivasinya, dan juga faktor 

pengalaman masa lalunya karena dominasi Amerika Serikat di Nikaragua. 

Sehingga dia melakukan pemberontakan dan berjuang melawan  rezim Samoza. 

Pada penelitian penulis menjelaskan pengaruhnya Daniel Ortega terhadap 

Nikaragua dan tidak membahas secara lengkap dan secara keseluruhan  tentang 

gerakan dan revolusi Sandinista, walaupun Daniel Ortega terlibat dalam aktivitas 

Sandinista dan berbagai pengalaman politiknya namun dalam penelitian penulis 
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hanya menjelaskan dan fokus pada faktor psikologi dan pengalaman Daniel 

Ortega yang mempengaruhinya untuk melawan Amerika Serikat.

Pada penelitian yang ketiga dalam buku Nurani Soyomukti yaitu “ 

Revolusi Bolivarian, Hugo Chaves dan Politik Radikal”.12 Hasil dari buku 

tersebut adalah adanya sebuah gerakan yang melatar belakangi revolusi di 

Venezuela, yaitu sebuah gerakan yang bersifat modern sehingga di katakan 

sebagai gerakan sosial baru. Sebuah bentuk Revolusi yang terinspirasi oleh Simon 

Bolivar seorang pemimpin radikal yang hidup dimasa kolonialisme di Amerika 

Latin. Revolusi tersebut di pelopori oleh Hugo Chaves tokoh sosialisme yang juga 

merupakan sekutu dekat Daniel Ortega. Gerakan tersebut terjadi  akibat adanya 

sebuah ketidak adilan yang diakibatkan oleh agenda neoliberalisme yang 

menguasai Venezuela dan kawasan Amerika Latin karena sistem itu telah gagal 

dan mendapatkan penolakan di kawasan.

Dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang perjuangan Hugo Chaves 

di Venezuela, dan melakukan bentuk kebijakan yang mengambilalih sumber daya 

ekonomi dan aset-aset yang dikuasai penguasa untuk kepentingan mereka dan 

menasionalisasi perusahaaan swasta yang dikuasai oleh konglomerat swasta. Serta 

melakukan bentuk-bentuk solidaritas dan kerjasama dengan pemimpin sosialis 

lain demi mengintegrasikan kawasan Amerika Latin lainnya demi melawan 

dominasi Amerika Serikat seperti menjalin hubungan dengan Daniel Ortega, Fidel 

Castro, Evo Morales yang tergabung dalam kerjasama ALBA (Alternativa 

                                                          
12

Nurani Soyomukti,2007, Revolusi Bolivarian, Hugo Chaves dan Poltik Radikal. Yogyakarta: Resist Book.
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Bolivariana par Las Americas). Hugo Chaves telah mempengaruhi pemimpin 

kawasan lain di Amerika Latin untuk bergabung dengannya dalam kerjasama 

tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan yang banyak menentang 

dominasi Amerika Serikat.

Perbedaan dari penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis 

membahas mengenai Daniel Ortega di Nikaragua dan perbedaan antar keduanya 

yang berada dalam wilayah negara yang berbeda. Namun dalam hal ini keduanya 

sama-sama bergerak dalam sebuah jalan revolusi dengan paham ideologi yang 

sama. Walaupun keduanya adalah teman juga sekutu dekat namun masing-masing 

individu memiliki cara dan kebijakan yang berbeda dimasing-masing negaranya, 

faktor kondisi negara, situsasi politik, serta rakyat dan keadaan ekonomi masing-

masing negara berbeda karena Nikaragua merupakan negara miskin kedua setelah 

Haiti berbeda dengan Venezuela. Dalam penelitian penulis hanya pada wilayah 

domestik Nikaragua yang difokuskan dan berbeda dengan revolusi yang dilakukan 

Hugo Chaves di Venezuela yang sifatnya mempengaruhi wilayah kawasan 

Amerika Latin dengan kebijakannya tersebut. 
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1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No Penelitian Terdahulu Analisa Hasil

1 Noam Chomsky, Neo 

Imperialisme Amerika 

Serikat

Deskripsi Hasilnya menjelaskan bentuk 

dominasi Amerika Serikat dan 

politik luar negerinya dan 

strateginya untuk melakukan 

intervensi ke negara-negara yang 

dikuasainya. dan melakukan 

perlawanan kepada negara yang 

tidak mendukungnya. Karena 

tindankan tersebut dilakukan untuk 

memperluas kepentingan Amerika 

Serikat melalui cara-cara lewat 

manipulasi media massa, politik, 

agresi, ekonomi, dan juga pro 

kapitalis sehinnga cara tersebut 

menurut Chomsky dinilai 

merupakan cara yang brutal karena 

kekuasaan imperialismenya itu.

2 Nurani Soyomukti, 

Revolusi Sandinista : 

Perjuangan Tanpa 

Deskripsi Hasilnya menjelaskan tentang 

Revolusi Sandinista yang terjadi di 

Nikaragua dan perjuangan 
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Akhir Melawan 

Neoliberalisme. 2008.

melawan rezim yang pro Amerika 

Serikat dalam revolusi tersebut 

Daniel Ortega terlibat dalam 

pemberontakan melawan 

kediktatoran Anastasio Samoza.

3 Nurani Soyomukti

, Revolusi Bolivarian,

Hugo Chaves dan

Poltik Radikal. 2007

Deskripsi Hasilnya tentang sebuah gerakan 

yang melatar belakangi revolusi di 

Venezuela, yaitu sebuah gerakan 

yang bersifat modern sehingga di 

katakan sebagai gerakan sosial 

baru. Gerakan itu terwujud akibat 

adanya sebuah ketidak adilan yang 

di akibatkan oleh agenda 

neoliberalisme yang menguasai 

kawasan Amerika Latin. Dan 

dpengaruhi oleh tokoh sosialis 

Venezuela yaitu Hugo Chaves .

4 Ahmad Fakhrizal 

Amri, ( peneliti )

Pengaruh Daniel 

Ortega Dalam 

Melawan Dominasi 

Eksplanatif Hasilnya tentang pengaruh Daniel 

Ortega di Nikaragua untuk 

melawan Amerika Serikat Di 

negarannya.   faktor individunya 

dan ideologi yang dianut, serta 
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Berdasarkan atas penelitian tersebut, dimana penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, karena sama-sama meneliti 

tentang bentuk dominasi politik Amerika Serikat beserta strategi politik 

mendominasi negara lain dan fenomena tentang pemimpin sosialis di kawasan 

Amerika Latin dengan label sebagai pemimpin yang anti terhadap dominasi 

politik Amerika Serikat. Seperti Hugo Chaves di Venezuela, dan Daniel Ortega di 

Nikaragua. Dengan adannya referensi penelitian  tersebut, maka penulis 

mengambil sebuah gagasan-gagasan maupun inisiatif yang dipakai dalam 

mengerjakan skripsi ini.

1.6   Landasan Teoritis/Konsep

1.6.1  Psikoanalisis

Pendekatan mikro berasumsi bahwa pengetahuan tentang politik yaitu 

pengetahuan tentang manusia, yaitu pengetahuan tentang bagaimana manusia 

berpikir tentang dirinya sendiri, cara individu memandang dan apa saja yang 

Politik Amerika 

Serikat Di Nikaragua.

adannya faktor masa lalu, 

pengalaman yang pernah 

dialaminya karena dominasi 

Amerika Serikat. Sehingga Ortega 

melakukan perlawanan terhadap 

rezim dinegaranya yang pro 

Amerika Serikat.
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menurut individu penting dalam hidup. Analisa politik harus didasarkan pada 

studi tentang perilaku politik individu karena negara-bangsa tidak melakukan 

tindakan melainkan para pemimpinya yang melakukan tindakan. Maka oleh 

karena itu individu adalah unit analisa yang paling dasar. Penelitian berdasarkan 

pendekatan mikro harus meneliti karakteristik individu yang sangat kompleks, 

yaitu terdiri dari unsur-unsur nilai, kepribadian, langkah dalam berpolitik, 

pengalaman masa lalu, dan sebagainya. Berdasarkan faktor tersebut telah 

membentuk pribadi, karakter terhadap lingkungan sekitar dan juga keyakinannya.

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan karakter individu bisa 

dilakukan dengan beberapa metode yaitu, Metode yang pertama, studi psikologik

atau psiko-historik  dari metode tersebut bertujuan untuk mempelajari sejarah 

hidup si tokoh. Kemudian Metode Kedua, analisis-isi (content analysis) dari 

metode tersebut dilakukan dengan sumber maupun bahan-bahan tertulis seperti 

surat-surat, naskah pidato, berita koran tentang si tokoh, dan sebagainya. 

Kemudian Metode Ketiga, eksperimen dalam laboratorium seperti simulasi.13

Melalui metode-metode tersebut membantu peneliti dalam menemukan perilaku 

individu si tokoh yaitu Daniel Ortega dengan pengaruhnya dalam melawan 

dominasi politik Amerika serikat di Nikaragua.    

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode yang pertama dan yang 

kedua yang  digunakan  untuk mendapatkan informasi yang jelas, agar bisa 

mendapatkan analisa dan melengkapi penelitian ini, karena pada dasarnya,bahwa 
                                                          
13 Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi. 
Yogyakarta. Hal: 3-4.
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teori yang dugunkan peneliti dalam skripsi ini yaitu psikoanalisis, teori tersebut 

diterapkan untuk memahami tingkah laku manusia dalam area yang amat luas dan 

telah  memberikan dampaknya kepada beberapa disiplin ilmu diluar psikologi dan 

psikiatris, salah satu ilmu itu adalah ilmu hubungan internasional  dimana pada 

awal 1930-an penerapan psikoanalisis dalam studi politik untuk pertama kalinya 

dilakukan oleh Harold Lasswell. Dikarenkan teori ini mempunyai beberapa 

implikasi penting bagi studi perilaku politik.14

Dalam penelitian ini, tentang pengaruh Daniel Ortega dalam melawan 

dominasi Amerika Serikat di Nikaragua dapat dianalisis dengan psikoanalisis oleh 

Sigmund Freud.15  untuk menganalisis tentang kepribadian individu, menurut 

Freud bahwa kehidupan memiliki enam elemen struktur pendukung kepribadian 

yaitu: sadar (Conscius), prasadar (Preconscius), tak sadar (Unconscious), Id, Ego, 

Super Ego16. Freud menciptakan teori psikoanalisis untuk menganalisa 

kepribadian individu. Tetapi dalam perkembangannya Freud hanya 

mengkategorikan  tentang konsep  kesadaran (consciousness) dan ketidak sadaran 

                                                          
14 Ibid,  hal 3-12.
15 Sigmund Freud (1856-1939) adalah seorang dokter media yang merupakan pencipta profesi psiokoanalisis. 
Teorinya tentang psikoanalisis berpengaruh kuat terhadap psokologis, sosiologi, ilmu politik dan antropologi. 
Pemikirannya secara langsung mempengaruhi bidang studi ilmu komunikasi melalui Critical School, Palo 
alto School, Harold D. Lasswell dan Carl I. Hovland. Kontribusi Utama Freud adalah pengenalannya tentang 
ketidak sadaran, pengaruh kekuatan psikologis di balik Kontrol rasional kita dan peranan seksualitas dalam 
perkembangan psikologis individu dari masa anak-anak. Pemikiran Freud berada pada level individu. Freud 
melihat pengalamn masa anak-anak membentuk perilaku di masa dewasa dan ketidaksadaran menjelaskan 
tentang perilaku manusia. Dalam : http://komunikasi-indonesia.org/2010/02/sigmund-freud/.  di akses pada 
tanggal 14 November   2013.
16 R. Abdul Djamali,S.H. 1984. Psikologi Dalam Hukum. Bandung: CV. ARMICO. Lihat juga DR. 
Singgih Dirgagunarso. 1996. Pengantar Psikologi. Jakarta Pusat, Mutiara Sumber Widya, hal 63, 
dan juga Drs. E. Usman Effendi, Drs. Juhaya S. Praja. 1989. Pengantar Psikologi. Bandung, 
Angkasa, hal 31.   
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(unconsciousness) dalam konsep ini diterangkan bahwa kepribadian seseorang 

terletak pada tingkat kesadaran, ada bagian yang disadari dan ada bagian yang 

tidak disadari. Ketidaksadaran berisi tentang insting, implus, dan drives yang 

dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik. Di antara dua bagian 

itu ada bagian lain yang walaupun tidak disadari namun dengan suatu usaha dapat 

dijadikan sadar (pre-conscious). Dan bagian yang ada di tingkat sadar hanya 

merupakan bagian kecil dari seluruh kepriadian manusia. Kalau dilihat dari 

strukturnya, kepribadian itu terdiri atas tiga sistem utama, yaitu Id, Ego dan 

Superego.17

Id sebagai sistem utama dari kepribadian berisi segala hal yang bersifat 

psikologis yang diturunkan dan sudah ada sejak lahir termasuk instink yang 

dimiliki. Id adalah wadah dalam jiwa seseorang yang berisikan dorongan-

dorongan primitif yang disebut primitive drives. Dorongan-dorongan primitif ini 

merupakan dorongan-dorongan yang menghendaki agar segera dipenuhi atau 

dilaksanankan. Kalau dorongan-dorongan ini dipenuhi dengan segera maka 

tercapai perasaan senang, puas. Ego berkembang karena adanya kebutuhan 

organisme untuk mengadakan hubungan yang sesuai dengan lingkungan yang 

obyektif dan nyata atau untuk mencapai tujuannya dan mempertahankan pribadi 

individu dari keadaan yang dapat membahayakan. Ego adalah sistem kepribadian 

yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan, dan 

menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Super ego sistem 

                                                          
17 ibid.   
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kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif. 

Superego terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan oleh 

individu dari sejumlah figure yang berperan, berpengaruh atau berarti bagi 

individu. Super ego ideal sebagai wadah untuk menampung hal-hal yang 

dianjurkan dan dianggap baik untuk dikerjakan yaitu selalu berusaha membujuk 

ego supaya mengganti tujuan yang bersifat realitas dengan tujuan yang bersifat 

moralitas. Ketiga sistem kepribadian ini tidak berdiri sendiri-sendiri, artinya 

tingkah laku manusia sebagai hasil kerjasama ketigannya.18        

Berdasarkan atas pemaparan yang tertulis diatas, dapat menjelasakan 

tentang karakteristik si tokoh atau individu. Karena apa yang ada dalam dirinya 

dan yang didapat, dilaminya pada masa lalunya  seperti bentuk penindasan, 

kesusahan dan penekanan terhadap dirinya menyebabakan faktor ketidak sadaran 

atau alam  tak sadar (unconsciousness) Daniel Ortega yang berisi berisi tentang 

insting, implus, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman 

traumatiknya telah mempengaruhinya sehingga Ortega  melakukan perlawanan 

dan pemberontakan terhadap rezim yang pro terhadap Amerika Serikat.

Berdasarkan faktor ketidak sadaran (unconsciousness) mengakibatkan 

pembentukan karakter Daniel Ortega yang anti terhadap Amerika serikat sudah 

terbentuk pada masa lalunya. Dengan pengaruh dari faktor yang semua  anggota 

keluarganya seperti ayahnya Daniel Ortega dan ibunya Lidia Saveedra merupakan 

                                                          
18 Ibid, hal 81-83.
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seorang yang anti terhadap Amerika Serikat dan melakukan pemberontakan. 

Kedua orang tuanya mendidik putra mereka Ortega kecil sebagai bagian dari 

perjuanagannya melawan pendudukan Amerika Serikat. Bahwa tindakan yang 

dilakukan ayah ibunya tersebut  secara tidak langsung juga ikut menular dan 

mengakar pada diri Daniel Ortega menjadi seorang pemberontak. Ortega juga 

memiliki saudara yang sama-sama memberontak juga, karena keseluruhan 

anggota keluarganya memang berjiwa pemberontak melawan rezim Samoza.

Adanya penindasan dan kekejaman, serta penyiksaan pada masa rezim Anastasio 

Samoza menyebabkan fenomena tersebut melekat dalam ingatanya. Sehingga 

muncul sebuah tekanan-tekanan dalam tokoh tersebut, sehingga faktor Psiko-

historik  Daniel Ortega telah membentuk karakternya menjadi seorang  yang anti 

terhadap Amerika Serikat pada masa itu dan berlangsung sampai sekarang dan 

menjadi pemimpin yang berkarakter melawan Amerika Serikat di Nikaragua.

Dalam penelitian ini terdapat juga (Content Analysis), berikut ini 

merupakan kutipan pidato yang dilakukan oleh Daniel Ortega, “ Tidak ada ruang 

kosong di planet ini untuk kapitalisme: kita perlu kerjasama dan solidaritas sebagai 

gantinya, dengan interaksi yang adil dan adil di antara bangsa kita. Masyarakat dunia 

harus memerangi kemiskinan dan menginstal program-program sosial," kata Daniel 

Ortega.19

                                                          
19 Olivia Kroth, Ortega dan Chaves Menempuh Masa Depan Amerika Latin, [internet] diperoleh 
dari: http://english.pravda.ru/world/americas/13-01-2012/120232 
Ortega_and_Chavez_forge_Latin_America_future-0/, diakses pada 22 November  2013
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Dari peryataan tersebut telah terbukti dan jelas bahwa Daniel Ortega tokoh 

yang anti dan tegas dalam melawan bentuk dominasi Amerika Serikat dan 

menolak kapitalisme yang dianggapnya akan memperburuk keadaan,dan 

menyebabkan faktor kemiskinan, angka pengganguran yang tinggi. Dikarenakan 

dominasi Amerika Serikat hanya berpihak pada segelintir orang saja (kapitalis) 

dalam hal ini rezim yang berkuasa di Nikaragua merupakan rezim yang korup. 

otoriter, dan tidak pro rakyat maka harus dilawan dan ditentang.

1.6.2  Peran (role theory)

Memahami mengenai peran (role) penulis menggunakan teori KJ Holsti 

dalam menjelaskan perilaku seorang individu yaitu Daniel Ortega dalam 

menjalankan peran sebagai pemimpin Nikaragua. Karena Proses pengambilan 

keputusan dalam politik luar negeri oleh elite politik sangat menentukan arah 

kebijakan dan tindakan yang akan diambil. Pemikiran dari individu menyangkut 

,kepribadian, sikap, ideologi, pemahaman, dan keyakinan yang dianutnya. Karena 

sikap dan ideologinya tersebut mempengaruhi pandangan dan kebijakan yang 

dilakukan seorang pemimpin dengan kebijakannya.20 Seperti misalnya dalam 

memahami kebijakan yang ada di Nikaragua pada masa kepemimpinan Anastasio 

Samoza yang korup, otoriter, tidak pro rakyat. Dimana dalam pengkajian masalah 

tersebut lebih ditekankan pada pemahaman perilaku pribadi seorang Daniel 

                                                          
20 K.J. Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analis, terjemahan Wawan Juanda, Bandung 
Binacipta , 1987, hal. 484.  Diperoleh dari: 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16223/4/Chapter%20I.pdf. Diakses pada 23 
November 2013
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Ortega berdasarkan atas kepribadian, ideologi, maupun keyakinannya. Karena 

karakteristik Daniel Ortega yang anti terhadap Amerika Serikat sudah tertanam 

semenjak masa lalunya sudah ikut memberontak pada Samoza. Daniel Ortega 

menjalankan perannya dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan sosialis 

yang pro rakyat sebagai suatu pengabdian dan kepedulian terhadap rakyat 

Nikaragua.

Dalam teorinya KJ Holsti, dalam bukunya “Politik Internasional Suatu 

Kerangka Analisis “ yaitu peranan menurutnya: “Konsep peranan bisa dianggap 

definisi yang dikemukanan olah para pengambil keputusan terhadap bentuk-

bentuk umum, keputusan, aturan,dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa 

masalah internasional. Peranan juga mereflesikan kecenderungan pokok, 

kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistemik 

geografi dan ekonomi”. 21 menjelaskan Peranan dapat dijabarkan sebagai konsepsi 

dari bagian yang dilakukan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan 

peranan tersebut, seorang pelaku peran baik itu individu akan berperilaku sesuai 

dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan 

konsep untuk melayani dan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau 

lingkungannya. Peranan juga bersifat dinamis dimana dia akan menyesuaikan diri 

terhadap kedudukan maupun posisinya yang ada dalam masyarakat.

Bahwa peranan disini mengacu pada peranan pelaku yaitu aktor individu 

Daniel Ortega sebagai seorang yang menjalankan peranannya di Nikaragua. 

                                                          
21 ibid
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Perilaku peran disini disebabkan oleh harapan rakyat Nikaragua terhadap 

keberlangsungan rezim Anstasio Samoza yang otoriter, korup, dan tidak pro 

rakyat serta adanya bentuk dominasi ancaman dari luar yang dilakukan Amerika 

Serikat lewat imperialisme yang terjadi di Nikaragua. Jadi disini Daniel Ortega 

sebagai aktor menjalankan perilaku politiknya sebagai pemimpin yang berkuasa 

dengan  menjalankan aktivitas politiknya serta mengorganisir diri bergerak 

melawan dominasi Amerika Serikat melalui sebuah gerakan FSLN (Front 

Pembebasan Nasional Sandinista). Dalam perananya Daniel Ortega memperoleh 

kepercayaan dari rakyat sehingga rakyat menaruh harapan kepada Daniel Ortega 

untuk melakukan perubahan dan jalan alternatif bagi Nikaragua. Hal itu dilakukan 

dengan melawan dan menentang dominasi politik Amerika Serikat dengan 

melakukan kebijakan-kebijakan sosialis yang diterapkan di Nikaragua..

1.7  Metodelogi Penelitian

1.7.1  Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penulis menentukan batasan tentang penelitian, 

supaya apa yang di bahas tidak melampaui batasan yang telah ada, yaitu dengan 

memberi batasan materi dan juga batasan waktu yaitu sebagai berikut :

1.7.1.1 Batasan Materi

Dengan menggunakan batasan materi penulis dapat menunjukkan sebuah 

permasalahan yaitu dari cakupan kawasan juga gejala atau daerah studi. Batasan 

materi dari penelitian ini adalah penulis akan membahas tentang pengaruh Daniel

Ortega dalam melawan dominasi politik Amerika Serikat di Nikaragua.
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1.7.1.2 Batasan Waktu

Penelitian ini mengunakan batasan waktu yaitu dengan perhitungan mulai 

dari tahun 2006-2013. Dimana pada tahun 2006 Daniel Ortega berhasil 

memenangkan pemilu di Nikaragua dan mulai menjalankan perannya sebagai 

pemimpin di sana. Tidak lepas dari itu kejadian maupun fenomena yang terjadi 

sebelumnya juga berpengaruh dalam melakukan setiap pembahasan agar dapat 

memberikan sebuah penelitian yang lengkap. Dimana pada tahun 1984 terjadi 

kemenangan Sandinista dalam pemilu yang menjadikan Ortega sebagai presiden 

Nikaragua untuk pertama kalinya.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam tipe penelitian 

eksplanasi, yaitu dengan memperhatikan makna dari suatu peristiwa dengan 

mengklarifikasikan berbagi variabel yang dianggap mewakili pokok permasalahan 

hubungan antara variabel-variabel kemudian dihubungkan dan di jelaskan 

berdasarkan atas teori dengan tujuan untuk mendapat jawaban dari permasalahan 

tersebut.

1.7.3  Tingkat Analisa

Penelitian ini mengunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan 

independen, bahwa berdasarkan atas  variabel dependen atau unit analisa nya 

adalah (Pengaruh Daniel Ortega), serta implementasi kebijakan yang dilakukan, 

sedangkan variabel independennya atau unit eksplanasinya adalah (Dominasi 

politik Amerika serikat di Nikaragua).
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Penggolongan tersebut dapat diketahui bahwa unit analisanya  berada pada 

tingkat yang lebih rendah dari unit eksplanasinya, karena pengaruh Daniel Ortega 

di kategorikan dalam “ level individu”. Sedangkan dominasi politik Amerika 

Serikat” di kategorikan sebagai ‘sistem” Selanjutnya karena unit analisanya lebih 

rendah dari pada unit explanasinya maka analisa dari penelitian ini bersifat 

induksionis”.22

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yaitu bersumber dari data dengan 

menggunakan studi kepustakaan (Library Research). karena bahan, data, dan 

referensi  yang digunakan berasal dari buku, artikel, dokumen, jurnal, skripsi. 

serta sumber-sumber lainnya berasal dari koran, intenet, website, dan sumber 

laporan lainnya. Karena dari data-data tersebut digunakan untuk penulis dalam 

melakukan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi 

data kualitatif, 23 dimana teknik ini melakukan analisa atas masalah yang ada 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

                                                          
22 Mohtar Mas’oed, 1994, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodelogi, Jakarta: 
Pustaka LP3ES Indonesia,  Hal 36.
23 Ulber Silalahi, 2009, Metodelogi Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama. Hal 38-39
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1.8   Hipotesa

Peneliti dalam skripsi ini telah merumuskan hipotesa yaitu Daniel Ortega 

berdasarkan atas faktor kesadarannya (Consciusnes) Ortega melakukan 

pemberontakan terhadap rezim  Anastasio Samoza yang berkuasa di Nikaragua. 

faktor Psiko-histioric yang pernah di alaminya berupa kemiskinan kesengsaraan, 

penindasan oleh rezim Samoza serta faktor lingkungan, juga pergaulannya dengan 

tokoh-tokoh sosialis dikawasan Amerika Latin seperti Fidel Castro, Hugo Chaves, 

Evo Morales juga turut mempengaruhinya sehingga dari hal tersebut 

menyebabkan  Daniel Ortega menjadi tokoh yang anti terhadap Amerika Serikat. 

Serta Faktor ketidak sadaran (Unconsciusness) Daniel Ortega yang didapatkannya 

dipengaruhi oleh faktor keluarga yang juga sama-sama memberontak baik kedua 

orang tuanya dan saudara-saudaranya serta lingkungan domestik tempat 

tinggalnya yang berada dan hidup pada “Colonia Samoza” hal itu kemudian 

melekat dalam dirinya sehingga menjadi seorang yang anti Amerika Serikat.  Dari 

kedua faktor tersebut telah membentuk karakternya sebagai pribadi yang keras 

dan tegas terhadap dominasi politik Amerika Serikat. Pada waktu Ortega  menjadi 

presiden  terkenal sebagai tokoh sosialis Nikaragua yang melakukan kebijakan-

kebijkan pro rakyat dan program-programmya pada kaum miskin dan kalangan 

bawah di Nikaragua.  
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