
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kuba merupakan Negara kecil yang berideologikan komunis, yang terletak 

di kawasan Amerika Latin dan merupakan tetangga dekat Amerika Serikat yang 

Liberal. Sehingga berkaitan dengan letaknya yang strategis dan memiliki ideologi 

yang berbeda dengan Negara super power Amerika Serikat, Kuba memiliki 

sejarah yang panjang terutama pada masa Perang Dingin dalam hubungannya 

dengan Amerika Serikat dan juga Uni Soviet yang memiliki Rusia sebagai 

pewaris terbesarnya. Bargaining position1 Kuba yang menarik merupakan suatu 

ancaman bagi Amerika Serikat sehingga menjadikan  alasan bagi Amerika Serikat 

untuk menekan Komunisme Kuba dalam sejarah politik luar negerinya. Begitupun 

dengan Kuba yang tetap berpegang teguh pada ideologinya dan dengan segala 

cara mempertahankan diri dari tekanan – tekanan Amerika Serikat, yang salah 

satunya adalah menggandeng Uni Soviet. 

Hubungan diplomatik Rusia – Kuba telah dimulai sejak kemerdekaan 

Kuba pada tahun 1902, namun sempat tertahan setelah Revolusi Rusia pada 1917, 

saat terjadinya perang Rusia melawan Nazy Jerman hingga tahun 1943.2 Hingga 

terjadinya kudeta dalam pemerintahan Kuba yang dipimpin oleh Jenderal 

                                                        
1 Merupakan posisi/daya tawar yang dimiliki suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, 
terutama dalam proses kerjasama atau negosiasi. 
2 “After Cuba’s independence in 1902, the Russian Empire initiated diplomatic relations with 
Cuba. After the Russian Revolution in 1917, Cuba put the relationship on hold until 1943, when 
Russia was a major belligerent in the war against Nazi Germany.” Dalam Cuba – Russia Now and 
Then. 24 Februari 2010. http://www.caribbeananalysis.com/cuba-%E2%80%93-russia-now-and-
then/ Di akses pada 13 November 2010. 
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Fulgencio Batista pada tahun 1952 yang membuat Kuba justru dekat dengan 

Amerika Serikat dan menimbulkan ketergantungan, serta memutuskan hubungan 

diplomatik dengan Uni Soviet dengan alasan ideologi komunisnya. Namun 

revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro untuk menggulingkan pemerintahan 

Batista pada tahun 1959 mengalami keberhasilan dan dapat merubah haluan 

politik luar negeri Kuba. 

Kebijakan – kebijakan Fidel Castro yang sangat merugikan bagi Amerika 

Serikat, seperti nasionalisasi properti milik perusahaan Amerika Serikat dan lahan 

– lahan milik asing yang termasuk dalam Reformasi Agraria, telah membuat 

hubungan Kuba dengan Amerika Serikat semakin renggang. Bahkan Amerika 

Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba setelah Kuba menjalin 

kerjasama jual beli minyak dengan Uni Soviet dan mengambil alih perusahaan 

minyak Amerika Serikat. Kerjasama dengan Uni Soviet tersebut dilakukan Kuba 

untuk menyelamatkan perekonomiannya yang tengah terpuruk akibat 

ketergantungan dengan Amerika Serikat. 

Kuba semakin menjadi anak emas bagi Uni Soviet mengingat bargaining 

position Kuba yang menguntungkan bagi Uni Soviet pada saat itu di tengah 

ketegangannya dengan Amerika Serikat. Hubungan diplomatik tersebut semakin 

erat ketika Kuba mendeklarasikan diri dengan berdasarkan ideologi komunis. 

Kerjasama tersebut diperkuat dengan kerjasama dalam bidang ekonomi yaitu 

perdagangan dan pinjaman. Kuba mengekspor gula pada Uni Soviet dan 

mengimpor minyak,dengan kata lain, Kuba menukarkan penghasilan utamanya 

yaitu gula dengan minyak dari Uni Soviet yang di jual di bawah harga pasar 
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dunia. Selain itu dana pinjaman dari Uni Soviet pun mengalir untuk dapat 

menyelamatkan perekonomian Kuba. 

Kedekatan Kuba dengan Uni Soviet telah mendapatkan perhatian dalam 

dunia internasional terutama oleh Amerika Serikat yang merasakan adanya 

ancaman akan keberadaan Kuba sebagai tetangga dekatnya. Sejak awal putusnya 

hubungan diplomatik Amerika Serikat – Kuba, Amerika Serikat telah menerapkan 

berbagai kebijakan untuk melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Namun 

dengan dukungan dari Uni Soviet, kebijakan Amerika Serikat tersebut tidak 

terlalu berpengaruh bagi stabilitas dalam negeri Kuba. Hingga berbagai cara 

dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menjatuhkan Rezim Castro. 

Selain pada bidang ekonomi, kerjasama dalam pertahanan dan keamanan 

pun memiliki intensitas yang tinggi, terutama karena pada masa Perang Dingin, 

perlombaan senjata merupakan hal yang utama karena timbulnya security 

dilemma antara dua Negara besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sebuah ragam 

pakta pun ditandatangani Castro dan Perdana Menteri Sovyet Nikita Khrushchev, 

yang membolehkan Kuba menerima jumlah bantuan ekonomi dan militer yang 

besar dari Sovyet.3 Uni Soviet banyak memberikan pinjaman bagi Kuba untuk 

memperbaharui persenjataan militer Kuba, bahkan mendirikan markas spionase 

Rusia di Kuba. 

Hubungan diplomatik Kuba dengan Uni Soviet semakin erat terutama 

dalam kerjasama militer dan pertahanan yang berkembang menjadi kerjasama 

tingkat tinggi sebagai aliansi. Hingga pada tahun 1962, terjadi Krisis Misil Kuba. 

                                                        
3 Quirk, Robert E., dkk. 2007, Poros Setan. Yogyakarta : Prismasophie, hal. 27. 
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Khrushchev memahami gagasan penempatan rudal di Kuba sebagai alat 

penangkal terhadap invasi Amerika Serikat.4 Peristiwa tersebut membuat 

kemungkinan terjadinya perang sangatlah besar apabila Uni Soviet tidak menarik 

rudalnya dari Kuba, karena tentu saja Amerika Serikat merasa keamanan 

nasionalnya terancam akan adanya kebijakan tersebut. Hingga peristiwa tersebut 

berakhir yang ditandai dengan ditariknya kembali rudal Uni Soviet di Kuba. 

Pada tahun 1990, Perang Dingin berakhir dengan ditandai runtuhnya 

tembok Berlin yang juga di anggap sebagai keruntuhan komunisme dengan 

dibubarkannya Uni Soviet oleh Mikhail Gorbachev yang memimpin pada saat itu. 

Komunisme Uni Soviet memperoleh begitu banyak protes sebagai simbol 

perlawanan, dan kemudian kemerdekaan dideklarasikan oleh Negara – Negara 

yang tadinya tergabung dalam Uni Soviet dan disebut sebagai Negara – Negara 

satelit. Namun Uni Soviet memiliki pewaris terbesarnya yaitu Rusia, meskipun 

pasca Perang Dingin, Rusia mengalami situasi domestik yang berat terutama 

dalam bidang ekonomi.  

Keterpurukan ekonomi Rusia, membuat Rusia mengikuti kebijakan IMF. 

Namun bantuan dan kebijakan IMF untuk pemulihan perekonomian Rusia justru 

memperparah keadaan. Sehingga faktor – faktor reformasi ekonomi tersebut telah 

membuat Rusia tidak lagi menjadi pendonor utama bagi perekonomian Kuba dan 

sejak saat itu pula hubungan diplomatik antara Rusia dengan Kuba mengalami 

kerenggangan. Bahkan keduanya tidak lagi melakukan kerjasama di bidang 

militer dan pertahanan. Kuba pun mengalami masa sulit karena tidak lagi dapat 

                                                        
4 Ibid, hal.29. 
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mengandalkan Rusia sebagai pemasok minyak dan penopang perekonomiannya 

melalui pinjaman – pinjaman yang selama ini diberikan, dan juga tidak dapat lagi 

mengandalkan Rusia untuk menjadi aliansi yang selama ini memperkuat 

bargaining power Kuba terhadap Amerika Serikat. 

Terhentinya hubungan diplomatik Kuba dengan Rusia membuat Kuba 

mengalami yang disebut dengan ‘Periode Khusus’, yaitu periode keterpurukan 

ekonomi Kuba pasca Perang Dingin yang disebabkan ketiadaan subsidi dan 

bantuan dari Rusia seperti pada masa sebelumnya. Selain itu, kerjasama dalam 

bidang ekonomi mengalami penurunan drastis.5 Periode tersebut berlangsung dari 

tahun 1989  yang dengan berbagai kebijakan hingga dapat menunjukkan 

peningkatan meskipun perlahan hingga 1994 ketika Rusia kembali 

menghangatkan hubungan ekonomi kedua negara.6 Himpitan perekonomian Kuba 

yang masih tertekan, semakin diperparah dengan adanya kebijakan Amerika 

Serikat yang berhaluan sama di setiap pergantian pemimpin pemerintahannya 

untuk menentang komunisme Kuba. 

Namun pada tahun 2000, ketika Rusia berada di bawah pemerintahan 

Putin, haluan politiknya pun kembali berubah, Rusia kembali bangkit dari 

keterpurukan, dan seolah ingin menunjukkan pengaruhnya dalam dunia 

internasional. Hubungan diplomatik dengan Kuba pun kembali terjalin, dan 

kepentingan yang berseberangan dengan Amerika Serikat telah membuat 

                                                        
5 “From 1989 to 1991, Russian exports to Cuba fell by 70%.” Dalam Cuba – Russia Now and 
Then. 24 Februari 2010. http://www.caribbeananalysis.com/cuba-%E2%80%93-russia-now-and-
then/ Di akses pada 13 November 2010. 
6 “On October 14, 1994, members of the DUMA criticizedthe Russian de facto embargo against 
Cuba and appealed to the Russian leadership to revive the economic relationship with Havana.” 
Ibid. 
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hubungan Rusia – Amerika Serikat mengalami ketegangan. Kebangkitan kembali 

terjadi ketika waktu itu presiden Vladimir Putin berkunjung pada 2000 tapi 

keputusannya pada 2001 untuk menutup markas spionase Rusia di selatan Havana 

menimbulkan pendinginan baru yang berlangsung hingga 2007, ketika Moskow 

menunjukkan ketertarikan baru pada Amerika Latin.7  

Pada tahun 2006, Fidel Castro menyerahkan kepemimpinan Kuba pada 

adiknya, Raul Castro. Pasca mundurnya Fidel Castro sebagai pemimpin Kuba 

tersebut, Kuba kembali membuat langkah baru dalam menjalin hubungan 

diplomatik dengan Rusia. Hal ini bersamaan dengan semakin tegangnya hubungan 

Rusia dengan Amerika Serikat yang dimulai dengan campurtangan Amerika 

Serikat dan Rusia dalam konflik Georgia – Ossetia Selatan, hingga penempatan 

basis pertahanan rudal Amerika Serikat di Cheko dan Polandia yang merupakan 

tetangga dekat Rusia. Di tengah peredaan politik internasional pasca Perang 

Dingin, ternyata tindakan – tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dan Rusia 

kembali mengusik keamanan internasional dengan kembali mengangkat isu 

militer dalam ketegangan kedua Negara tersebut. 

Di sisi lain, kembalinya hubungan baik Kuba dengan Rusia, membuat 

keduanya kembali menjadi partner strategis dalam dunia internasional dan 

kemudian menggalakkan kerjasama dalam berbagai bidang, meskipun kebijakan 

Rusia tidak lagi sama seperti pada masa Perang Dingin yang menganak-emaskan 

Kuba dengan bantuan – bantuan yang sangat menguntungkan Kuba. Rusia 

kembali memberikan pinjaman untuk pembelian senjata militer Rusia. Hal ini 
                                                        
7 Rusia sambut pemimpin Kuba sekutu Perang Dingin. 16 Februari 2011. 
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=63601. Diakses pada 16 Februari 2011.  
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ditujukan untuk membantu Kuba untuk perbaruan peralatan militernya, dan juga 

kembali meningkatkan ikatan kerjasama militer dan pertahanan dengan berbagai 

bentuk kerjasama.  

Selain dalam hal militer dan pertahanan, kerjasama Rusia – Kuba pasca 

Perang Dingin terjalin dalam beberapa bidang yang lain, yaitu, kerjasama 

ekonomi yang menyangkut keringanan dan perpanjangan pinjaman dan kerjasama 

perminyakan serta kerjasama energi lainnya, juga kerjasama dalam bidang sosial, 

bahkan teknologi, dll. Meskipun hanya Negara komunis yang kecil dengan 

kondisi ekonomi yang kurang baik, Kuba mampu memberikan penawaran yang 

dapat menarik Rusia kembali menjalin kerjasama dengannya, terutama dengan 

memanfaatkan situasi yang terjadi dalam sistem internasional dimana ketegangan 

dua kubu yang dulu menjadi tokoh utama Perang Dingin kembali terjadi.  

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebesar apakah tingkat 

kerjasama militer dan pertahanan yang terjalin antara Kuba dengan Rusia pasca 

Perang Dingin, seperti apakah naik turunnya intensitas kerjasama tersebut, dan 

akankah tingkat kerjasama kedua Negara mengulang kembali sejarah masa lalu 

Perang Dingin? 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah, “Bagaimana kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia Pasca 

Perang Dingin?” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia pasca Perang 

Dingin. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

analisa terhadap kerjasama militer dan pertahanan Kuba dengan Rusia pasca 

Perang Dingin terutama menekankan pada dinamika kerjasamanya, sehingga 

memunculkan kekritisan dalam permasalahan tersebut untuk penelitian 

selanjutnya. Selain itu juga diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi sumber 

informasi ilmiah bagi kajian lain yang relevan, dan dapat menjadi bahan untuk 

kajian lebih lanjut dalam lingkungan studi HI khususnya kajian mengenai 

kerjasama militer dan pertahanan. 

 

1.4 Landasan konseptual 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Kuba sebagai negara kecil yang selalu dihubungkan 

dengan negara – negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rusia) 

telah banyak dilakukan karena sejarah hubungan kedua negara yang panjang dan 

tak berkesudahan. Ketiga negara tersebut telah membentuk sistem tersendiri 

dalam dunia internasional, terutama pada Perang Dingin. Segala ketegangan dan 

ancaman akan terjadinya perang membuat para ilmuwan Hubungan Internasional 

tertarik untuk menelaah setiap aspek yang ada. Bahkan negara komunis yang kecil 

seperti Kuba turut memegang peranan yang penting dalam menentukan nasib 

dunia pada masa itu. 
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Hingga pada masa pasca Perang Dingin pun, Kuba tetap menjadi musuh 

utama Amerika Serikat yang dalam beberapa dekade, membuat kebijakan 

Amerika Serikat tidak mengalami perubahan untuk memberikan tekanan pada 

Kuba yang juga tetap kokoh dengan komunismenya dan menentang liberalisasi 

yang berusaha dilakukan Amerika Serikat. Kuba semakin menjadi ganjalan bagi 

Amerika Serikat untuk menanamkan hegemoninya di kawasan Amerika Latin.  

Penelitian yang dilakukan oleh Coen Husain Pontoh, 23 Januari 2009, 

dalam artikelnya yang berjudul Kisah Balada antara Washington dan Kuba8 

merupakan bahasan mengenai kebijakan – kebijakan yang dilakukan Amerika 

Serikat terhadap Kuba dalam setiap kebijakan luar negerinya. Sejak kemerdekaan 

Kuba dari Spanyol, Kuba telah menjadi target Amerika Serikat untuk 

menanamkan hegemoninya. Namun, revolusi yang dilakukan Fidel Castro, 

menjadi ganjalan bagi kepentingan Amerika Serikat tersebut. Rezim Castro 

semakin menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat terutama terhadap 

Amerika Latin ditengah perang antara kapitalis dengan sosialis, sehingga dengan 

segala cara, Amerika Serikat berusaha untuk menjatuhkan Castro.  

Usaha yang dilakukan Amerika Serikat untuk menekan Kuba yang 

sosialis, tidak hanya dilakukan dengan tindakan politik – militer, namun juga 

dengan melakukan embargo ekonomi, kultural, hingga larangan bepergian bagi 

warga Amerika Serikat ke Kuba. Namun Kuba masih tetap dapat bertahan dengan 

segala tindakan Amerika Serikat tersebut, bahkan pernah terjadi usaha 

                                                        
8 Pontoh, Coen Husain. 23 Januari 2009, Kisah Balada antara Washington dan Kuba. 
http://www.jakartabeat.net/artikel/79-kisah-balada-antara-washington-dan-kuba.html. Di akses 
pada 03 November 2010. 
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pembunuhan Fidel Castro yang disebut Bay Pigs Invasion yang juga gagal 

dilakukan oleh CIA. Bahkan kebijakan terhadap Kuba tersebut telah turun 

temurun dilakukan oleh presiden – presiden Amerika Serikat dari Dwight 

Eisenhower, John F. Kennedy, hingga George W. Bush yang selalu gagal 

menjatuhkan rezim Castro, hingga kebijakan yang sedikit longgar pada 

pemerintahan Obama namun belum menemukan titik terang bagi hubungan kedua 

negara. 

Penelitian tersebut telah menegaskan adanya sejarah yang panjang 

terhadap ketegangan Kuba dengan Amerika Serikat, meski Presiden Amerika 

Serikat saat ini Barrack Obama berjanji untuk melakukan normalisasi namun, 

tetap tidak mengubah arah kebijakan Amerika Serikat tersebut, seperti dalam 

penelitian Sumantri B. Sugeo, 2010,  yang berjudul Hegemoni Amerika Serikat 

terhadap Kuba9 yang membahas tentang usaha Kuba untuk menarik kembali 

Guantanamo dari tangan Amerika Serikat tanpa syarat. Kuba menyewakan 

Guantanamo pada Amerika Serikat dalam waktu yang tidak ditentukan sejak 1903 

setelah Amerika Serikat menduduki Kuba dalam perang melawan Spanyol.  

Namun usaha Kuba sepertinya masih mengalami ganjalan. Karena sampai 

saat ini, tidak ada tanggapan dari Amerika Serikat untuk mengembalikan 

Guantanamo kepada Kuba, bahkan Amerika Serikat berencana untuk menjadikan 

Guantanamo sebagai pangkalan militer Amerika Serikat yang permanen di 

kawasan Amerika Latin. Pernyataan ini membuktikan bahwa meskipun Obama 

                                                        
9 Sugeo, Sumantri B.. 20 Februari 2010, Hegemoni Amerika Serikat terhadap Kuba. 
http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138%3Ahegemoni
-amerika-serikat-terhadap-kuba&catid=1%3Alatest-news&itemid=72. Di akses pada 03 November 
2010. 
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mengatakan akan melonggarkan kebijakan terhadap Kuba namun tetap tidak 

mengubah haluan politik Amerika Serikat selama ini. Hal ini semakin ditegaskan 

dengan pernyataan Obama bahwa Obama ingin melakukan normalisasi Amerika 

Serikat – Kuba, tetapi tidak akan mencabut embargo perdagangan Amerika 

Serikat ke Kuba. Sehingga dapat disimpulkan hingga saat ini, meskipun Amerika 

Serikat telah berkali – kali berganti kepemimpinan, namun kebijakan Amerika 

Serikat terhadap Kuba tidak mengalami perubahan yang mendasar.  

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Kuba untuk memperkuat 

bargaining powernya terhadap Amerika Serikat dengan kembali menjalin 

hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Rusia. Begitupun dengan Rusia 

melakukan kerjasama dengan Kuba yang memiliki letak strategis, karena Rusia 

tengah mengalami ketegangan dengan Amerika Serikat yang memuncak sejak 

adanya kebijakan Amerika Serikat menempatkan basis sistem penangkal rudal di 

Cheko dan Polandia. Serta adanya keterlibatan Rusia dalam konflik Georgia dan 

Ossetia Selatan.  

Hubungan antara Rusia dengan Amerika Serikat pun memiliki sejarah 

yang panjang terutama menjadi klimaks pada masa Perang Dingin. Hal ini seperti 

yang ditelaah oleh Wim Tangkilisan10 yaitu Hubungan AS – Rusia Pasca-Perang 

Dingin11 yang memandang hubungan kedua negara masih mengacu pada pola 

                                                        
10 Penulis adalah Pemimpin Umum Suara Pembaruan. 
http://www.suarapembaruan.co.cc/News/2009/10/30/Editor/Edit03.htm. Diakses pada 16 Februari 
2011.  
11 Tangkilisan, Wim. 30 Oktober 2009, Hubungan AS – Rusia Pasca-Perang Dingin. 
http://www.suarapembaruan.co.cc/News/2009/10/30/editor/edit03.htm. Di akses pada 16 Februari 
2011. 
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Perang Dingin. Oleh karena itu, dalam artikel tersebut menerangkan mengenai 

proses langkah meninggalkan pola Perang Dingin.  

Pemerintahan Obama telah menunjukkan harapan baru untuk perbaikan 

hubungan dengan Rusia terutama dalam perundingan hulu ledak nuklir. Namun, 

perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan dari Rusia dengan alasan 

bahwa saat ini, Rusia masih dikelilingi banyaknya pangkalan militer, bandara, dan 

unit – unit angkatan laut Amerika Serikat. Kesepakatan baru diperlukan agar 

Moskwa dan Washington mengurangi kekuatan militer mereka, sehingga dunia 

tidak terperangkap oleh kekuatan dan persaingan senjata pada masa depan.12  

Seperti yang dikatakan menlu Rusia, Sergei Lavrov13 bahwa sebenarnya 

ada harapan untuk menuju era saling percaya (era of trust), namun masih banyak 

perbedaan pendapat yang bersifat konfrontatif dari kedua negara. Meski demikian 

masih ada harapan pula untuk meninggalkan pola Perang Dingin, karena masih 

ada penyeimbang dalam dunia Internasional. Yaitu ASEAN, kekuatan Asia Timur 

– Jepang, Korsel dan Tiongkok, dan Asia Selatan yaitu SAARC yang mencakup 

India, Pakistan dan Bangladesh. Selain itu, Amerika Serikat dan Rusia bersama 

dengan PBB dan Uni Eropa menjadi pendorong perdamaian dan menjadi anggota 

enam pihak bersama Jepang, Tiongkok, Korut dan Korsel dalam 

perundingandenuklirisasi Semenanjung Korea.  

Dalam kesimpulan penelitian tersebut berusaha menunjukkan adanya 

penyeimbang dalam ketegangan dua kekuatan besar, namun tetap tidak menutup 

kemungkinan bahwa usaha untuk meninggalkan pola Perang Dingin tersebut 
                                                        
12 Ibid.  
13 Ibid.  
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mengalami kemunduran jika hubungan kedua negara semakin tegang, bahkan 

saling melakukan deterrence. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh 

George Friedman, 2008, The Medvedev Doctrine and American Strategy14 

mengenai pernyataan Medvedev mengenai dasar penentuan politik luar negerinya 

dan pengaruhnya terhadap Amerika Serikat.  

Medvedev menyatakan bahwa politik luar negeri Rusia berdasarkan pada 

5 poin yang kemudian oleh Friedman disebut dengan doktrin Medvedev. Yang 

pertama, Rusia akan membangun hubungan dengan negara lain di bawah prinsip 

hukum internasional yang berarti tidak hanya tergantung pada Rusia namun juga 

pada relasi dalam komunitas internasional. Kedua, dunia harus multipolar, karena 

Rusia tidak dapat menerima atau mengikuti dominasi suatu negara terhadap 

sistem internasional. Seperti yang dinyatakan, “We cannot accept a world order in 

which one country makes all the decisions, even as serious and influential a 

country as the United States of America”15. Bahkan Medvedev menyatakan 

mengenai hegemoni dan intervensi Amerika Serikat dalam dunia internasional. 

Ketiga, Rusia akan menjalin hubungan baik dengan Eropa, Amerika 

Serikat, dan negara – negara lain dalam artian tergantung pada sikap mereka 

terhadap Rusia dan bukan hanya berdasarkan sikap Rusia saja. Keempat, 

melindungi warga Rusia dimanapun berada yang kemudian menjadi pertimbangan 

dalam menentukan politik luar negeri Rusia, selain itu juga melindungi komunitas 

                                                        
14 Friedman, George. 02 September 2008, The Medvedev Doctrine and American Strategy. 
http://www.stratfor.com/weekly/medvedev_doctrine_and_american_strategy. Di akses pada 29 
oktober 2011. 
15 Ibid.  
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bisnis keluar negeri. Sehingga sangat jelas bahwa Rusia akan memberikan respon 

terhadap siapapun yang melakukan tindakan agresif terhadap melawan Rusia. 

Dan yang terakhir bahwa Rusia memiliki kepentingan istimewa (special 

interests) pada negara – negara yang dulu tergabung dalam Uni Soviet dan akan 

menjalin hubungan baik dengan negara – negara tetangga tersebut. Apabila ada 

gangguan terhadap negara – negara tersebut dalam pengertian yang pro-rezim 

Rusia, akan diartikan sebagai ancaman bagi special interests Rusia.  

Dalam hal ini Rusia membuat struktur hubungan baru yang secara global 

ingin menggunakan kekuatan regional baru tersebut serta asset nuklir Rusia 

sebagai bagian dari sistem global sehingga Amerika Serikat tidak lagi memiliki 

kedudukan sebagai kekuatan hegemoni terbesar. Hal ini menyebabkan Amerika 

Serikat berada pada posisi yang sulit yang membatasi opsi militer untuk melawan 

Rusia. Amerika Serikat bisa saja memblokade Rusia melalui angkatan lautnya di 

Laut Jepang, Laut Hitam, Laut Barent, dan Baltik. Tetapi NATO tidak akan 

mendukungnya karena ini berarti memicu tindakan perang.  

Selain itu Rusia bisa saja memanfaatkan hubungannya dengan negara – 

negara Timur Tengah untuk melawan Amerika Serikat, tidak dengan pasukan 

Rusia, tetapi dengan bantuan senjata dan ekonomi. Seperti yang dilakukan 

Medvedev setelah penyerangan di Georgia, presiden pertama yang ditemui adalah 

presiden Syria. Hal ini menjadi peringatan bagi Amerika Serikat, apabila Amerika 

Serikat memberikan tanggapan agresif di Georgia, maka Rusia dapat 

mengirimkan senjata pada Syria atau Iran, Irak dan Taliban, sehingga akan 
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menyulitkan Amerika Serikat dengan kembali pecah dan semakin parahnya 

konflik dimana Amerika Serikat telah mengambil tanggung jawab.  

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Amerika Serikat telah 

terperangkap dalam komitmen terhadap dunia Islam. It does not have sufficient 

forces to block Russian hegemony in the former Soviet Union, and if it tries to 

block the Russians with naval or air forces, it faces a dangerous riposte from the 

Russians in the Islamic World.16 Oleh karena itu, Amerika Serikat harus segera 

mengambil kebijakan untuk permasalahan ini, karena bila tidak, maka akan 

kembali terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Rusia.  

Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan beberapa alternatif yang 

dapat dilakukan Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan. Pilihan – pilihan 

tersebut antara lain, dengan membuat perjanjian dengan Iran bahwa akan 

menjamin stabilitas netral di Irak dan ijin untuk menarik tentara Amerika Serikat; 

melakukan negosiasi dengan Rusia, memberikan ruang bagi Rusia untuk 

pengaruhnya pada negara bekas Uni Soviet dengan jaminan tidak untuk 

merencanakan kekuatan Rusia pada Eropa; menolak ikatan dengan Rusia dan 

meninggalkan permasalahan di Eropa sehingga bisa fokus pada Timur Tengah; 

melepaskan Irak dan memberikan perhatian militer pada Baltik dan Ukraina yang 

mungkin membuat Rusia kembali tegang terhadap negara pecahan Uni Soviet. 

Penelitian yang disusun oleh peneliti dengan judul Kerjasama Militer dan 

Pertahanan Kuba – Rusia Pasca Perang Dingin berbeda dengan penelitian – 

penelitian sebelumnya tetapi memiliki korelasi yaitu pada bahasan mengenai 

                                                        
16 Ibid.  
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tekanan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kuba dan ketegangan 

hubungan antara Amerika Serikat dengan Rusia. Hanya saja, pada penelitian ini, 

dibahas lebih lanjut mengenai langkah Kuba dan dalam politik luar negerinya 

untuk memperkuat bargaining powernya terhadap Amerika Serikat serta mencari 

perlindungan dan bantuan terhadap dampak yang ditimbulkan dari tekanan 

Amerika Serikat tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh Rusia untuk 

memberikan suatu kewaspadaan terhadap Amerika Serikat, bahwa Rusia kembali 

menjalin hubungan dengan sekutu Perang Dinginnya yang juga memungkinkan 

untuk kembalinya kenangan masa lalu. Sehingga dalam penelitian ini akan 

dibahas lebih lanjut mengenai naik turunnya intensitas kerjasama Kuba – Rusia 

terutama dalam bidang militer dan pertahanan.  

1.4.2 Konsep / Kerangka Konsep 

A. Keamanan internasional 

Dalam politik dunia: pencapaian keamanan personal dan keamanan 

domestik melalui penciptaan Negara selalu disertai oleh kondisi 

ketidakamanan nasional dan internasional yang berakar dalam anarki sistem 

Negara.17 Pada masa Perang Dingin, konsep keamanan internasional 

berdasarkan pada konflik Timur – Barat, yaitu antara Ideologi Liberal dengan 

Komunis. Namun pasca Perang Dingin, Keamanan internasional telah meluas 

pada aspek – aspek lain seperti lingkungan, budaya, ekonomi, kemanusiaan, 

sosial, dll, sehingga ancaman keamanan pun telah meluas pegertiannya, tidak 

                                                        
17 Jacson, Robert, Georg Sorensen. 1999, Pengantar Studi Hubungan Internasional. New York : 
Oxford University Press, hal.97. 
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hanya ancaman yang berupa force (militer), namun juga termasuk dalam 

aspek – aspek lain tersebut.  

Konsep keamanan bagi suatu Negara merupakan respon dari kebijakan 

luar negeri dari Negara lain yang merupakan tanggapan dari sistem 

internasional, sehingga menimbulkan security dilemma yang memberikan 

ancaman bagi keamanan nasionalnya. Seperti berikut ini kutipan mengenai 

security dilemma yang di ambil dari buku Politik Antar Bangsa karangan 

Hans J. Morgenthau yaitu:  

“Security dilemma yakni dalam upayanya untuk memelihara 
keamanannya sendiri sebuah Negara dapat mengambil langkah 
– langkah yang berdampak mengurangi keamanan Negara 
lainnya dan pada gilirannya Negara – Negara ini akan 
mengambil langkah – langkah tertentu yang telah di ambil oleh 
Negara pertama. Negara pertama kemudian akan merasa 
terancam dan terpaksa mengambil tindakan lanjut yang dapat 
memprovokasi tindakan balasan Negara lain dan demikian 
seterusnya” (1990:67).18  
 
Dalam upaya peningkatan keamanan tersebut, suatu Negara dapat 

meningkatkan ancaman keamanan bagi Negara lain, hal inilah yang membuat 

konsep keamanan internasional tidak lepas dari security dilemma. 

Respon suatu Negara dalam menyikapi security dilemma sering kali 

menggunakan konsep deterrence dan melakukan balance of power. 

Deterrence (upaya penggentar) ialah penambahan kekuatan atau 

pengembangan teknologi persenjataan baru, untuk mencegah dan 

                                                        
18 Rudy, T. May. 2002, Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang 
Dingin. Bandung : Refika. Hal.164-165. 
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menggentarkan lawan yang berniat menyerang (melakukan agresi).19 Usaha – 

usaha tersebut adalah upaya untuk mempertahankan keamanan nasional serta 

kepentingan nasional suatu Negara.  

B. Pertahanan dan militer 

Konsep keamanan, tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan pertahanan 

dan militer. Pertahanan atau defense adalah sebuah konsep yang memiliki 

tujuan untuk menjaga keamanan negara dari dalam maupun luar negeri, yaitu 

dengan menjaga kedaulatan negara itu sendiri, baik pemerintahan, rakyat, 

bahkan wilayahnya. Defense sebagai konsep untuk menhan serangan musuh 

memiliki kaitan yang erat dengan konsep deterrence yang mencegah dan 

meningkatkan daya tawar atau kemampuan untuk menggetarkan lawan. 

Defense adalah peringatan sebelum melakukan deterrence. 

Perbedaannya adalah bahwa deterrence mencegah adanya serangan dengan 

cara memberikan ancaman akan pembalasan yang lebih yang bisa dilakukan, 

sedangkan defense mencegah serangan dengan mencoba menunjukkan bahwa 

penyerang tidak akan menang.20 Deterrence dapat dijelaskan lebih rinci dalam 

kutipan berikut:  

“Deterrence is based on the assumption of rationality and 
making cost-benefit calculations. An enemy will not attack if 
the costs outweigh any benefits. Deterrence is the ability to 
impose costs and let the enemy know it. Such capability comes 
from the size, skill and weaponary of one’s armed forces.”21 
 

                                                        
19 Ibid, hal.165. 
20 Lihat: “The difference is that ….. he won’t win”. Dalam Roskin, Michael G., Nicholas O. Berry. 
2002, International Relations: The New World of International Relations, Fifth Edition. New 
Jersey: Upper Saddle River, hal. 202. 
21 Ibid, hal. 194. 
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Menurut Daniel S. Papp, ada tiga macam deterrence.22 Yang pertama 

adalah deterrence by denial, tidak memberikan kemungkinan dan alasan untuk 

terjadinya perang. Yang kedua adalah deterrence by punishment, 

menggentarkan lawan dengan menunjukkan bahwa yang diserang dapat 

memberikan balasan yang lebih merusak kepada penyerang. Yang ketiga 

adalah deterrence by defeat, memberikan adanya kepastian bahwa penyerang 

akan dapat dikalahkan. Dalam hal ini ketiga cara deterrence tersebut dianggap 

gagal apabila terjadi penggunaan senjata.   

Terkait dengan pertahanan, militer merupakan salah satu komponen 

dari power.23 Besarnya kekuatan militer mempengaruhi besarnya power suatu 

negara yang diukur dari jumlah personil militer/tentara, hingga teknologi dan 

peralatan militer yang ada. Sehingga militer tidak dapat dipisahkan dari 

konsep pertahanan maupun deterrence, karena militer adalah alat pencapaian 

tujuan dari kedua konsep tersebut. Kekuatan militer memiliki dua komponen, 

yaitu komponen obyektif seperti kuantitas senjata dan personil, serta 

komponen subyektif seperti strategi dan keinginan.24 Sedangkan kemampuan 

militer adalah untuk menjamin keamanan negara. Kemampuan militer tersebut 

terbagi menjadi dua, yaitu angkatan perang konvensional (conventional 

                                                        
22 Lihat: “Nuclear Strategy and Policy” dalam Papp, Daniel S.. 1988, Contemporary International 
Relations: Frameworks for Understanding, Second Edition. London: Collier Macmillan 
Publishing, hal. 401. 
23 “The military is another important capability or component of a state’s power”. Dalam Viotti, 
Paul R., Mark V. Kauppi. 2001, International Relations and World Politics: Security, Economy, 
Identity, Second Edition. New Jersey: Upper Saddle River, hal. 96. 
24 Papp, Daniel S., Op.Cit, hal. 376. 
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forces) dan weapon mass destruction seperti senjata nuklir, senjata kimia, dan 

senjata biologis.25  

Militer adalah organisasi yang bersifat terpusat dengan satu komando / 

satu kewenangan pusat yang menentukan tindakan bagi anggotanya. “The use 

of military force generally requires the coordination of the efforts of 

thousanfs, sometimes millions, of individuals performing many different 

functions in many locations. Such coordination is what is meant by 

command.”26 Sentralisasi militer tersebut lebih ditegaskan sebagai berikut: 

“This centralization of … authority derives from the basic 
object of the army in military parlance it exist ‘to be fought’ by 
its commanders and for this it must respond to their commands 
as a single unit.” 
“the army is arranged in a pyramid or autrhority, a hierarchy, 
each echelon owing explicit and peremptory obedience to the 
order of its superior.”27 
 
Menurut Huntington dalam “Militer dan Politik” (Perlmutter, Amos: 

2009)28 sebagaimana profesi pada umumnya, profesi militer memiliki 3 ciri. 

Yang pertama, Expertise / keahlian, dalam konteks ini adalah pengetahuan 

dan keahlian dalam bidang kekerasan (Baca: Perang) sehingga Harold D. 

Laswell member sebutan terhadap para perwira militer sebagai “manager of 

violence”.  

Yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab sosial yang 

khusus, yaitu militer harus dan hanya loyal kepada negara. Artinya militer 
                                                        
25 Lihat: “Military capabilities ….. biological weapons”. Dalam Goldstein, Joshua S.. 1994, 
International Relations. New York: Harper Collins College Publishers, hal. 180. 
26 Ibid, hal. 181. 
27 Finer, S. E.. 1962, The Man of Horse Back: The Role of The Military in Politics. New York: 
Frederick A. Praeger, hal. 7. 
28 Effendy, Muhadjir. 2008, Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI. Malang: UMM Press, 
hal. 22-23. 
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merupakan suatu organisasi yang tidak mempunyai kepribadian / preferensi 

kepada siapapun dan apapun kecuali keberpihakan kepada kedaulatan, 

keamanan dan kelangsungan hidup negara. Dan yang terakhir adalah 

corporateness, karakter korporasi atau disebut esprit de corp, yakni 

mempunyai semangat kesatuan yang kuat yang bersumber dari doktrin / 

dogma organisasi, seperti: disiplin, taat pada atasan, solidaritas antar anggota, 

dan lain – lain.  

Organisasi dan personil militer memiliki peran yang besar dalam 

kehidupan politik, adan ekonomi, bahkan di negara – negara sedang 

berkembang, militer adalah organisasi yang pentig bagi eksistensi 

negaranya.29 Pembuat kebijakan dapat menggunakan kekuatan militer dalam 4 

cara untuk mewujudkan tujuannya.30 Yang pertama adalah penggunaan 

kekuatan militer untuk bertempur dalam perang. Kedua, sebagai alat untuk 

melakukan deterrence yaitu mencegah tindakan negara lain yang tidak 

diinginkan. Ketiga, yaitu compellence, merupakan penggunaan kekuatan 

militer untuk memaksa negara lain mengubah kebijakan yang sudah 

ditetapkan. Yang terakhir adalah reassurance, menggunakan militer untuk 

meyakinkan sebuah negara bahwa tidak diperlukan tindakan karena keamanan 

yang tidak dalam bahaya, bahwa perang dapat dihindarkan dan dalam artian 

lain adalah untuk mengikuti kepentingan nasionalnya.  

C. Kerjasama militer dan pertahanan 

                                                        
29 “Military organizations ….. their existence”. Dalam Fidel, Kenneth. 1975, Militarism in 
Developing Countries. New Brunswick: Transaction Books, hal. 1. 
30 Lihat: “Military Power” dalam Hastedt, Glenn P., Kay M. Knickrehm. 2003, International 
Politics in a Changing Worlds. New York: Longman, hal. 149-150. 
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Kerjasama internasional merupakan suatu kegiatan timbal balik yang 

dilakukan oleh dua Negara atau lebih untuk mencapai kepentingan tertentu. 

Sebagai contoh dari kepentingan tersebut antara lain untuk memenuhi 

kebutuhan Negara masing – masing dan mencapai tujuan nasionalnya, 

mencegah konflik atau menangkal ancaman dari luar, memperkuat bargaining 

power terhadap negara lain, mempererat hubungan kerjasama di berbagai 

bidang, dll. Faktor terjalinnya kerjasama internasional selain dari kepentingan 

tersebut, juga dikarenakan adanya faktor ideologis, persaingan politik dan 

ekonomi, serta kemampuan nasional yang tidak memadahi sehingga 

diperlukan kerjasama dengan negara lain yang memiliki masalah yang serupa 

untuk mencapai tujuan bersama.  

Kerjasama internasional memiliki lingkup yang luas dan tak terbatas 

dalam segala aspek, salah satunya adalah kerjasama di bidang militer dan 

pertahanan. Salah satu alasan terjalinnya kerjasama militer dan pertahanan 

adalah adanya persepsi terhadap ancaman dari luar, sehingga dirasa perlu 

memperkuat militer dan pertahanan negara dalam kerjasama dengan negara 

yang memiliki nilai strategis, baik letak yang strategis, maupun kemampuan 

dan teknologi militer yang tinggi, serta nilai tawar yang lain. Kerjasama 

militer dan pertahanan yang terjalin antara dua negara biasanya karena adanya 

faktor persamaan politik dan musuh bersama.   

Dalam studi kasus kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia, 

terdapat kepentingan timbal balik dimana kedua negara memiliki musuh 

bersama dan tujuan yang sama untuk mempertahankan negara masing – 
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masing dari ancaman negara lain. Kuba merupakan negara yang kecil, namun 

dengan letaknya yang strategis sebagai tetangga dekat Amerika Serikat, maka 

Kuba memiliki bargaining position yang bagus dimata Rusia. Begitu pula 

Rusia di mata Kuba yang merupakan negara dengan power yang besar 

terutama dalam bidang militer dan dapat membantu Kuba dalam hal 

pertahanan serta memperkuat bargaining powernya terhadap Amerika Serikat 

yang selama ini memberikan tekanan pada Kuba.  

Jenis kerjasama militer dan pertahanan ada beberapa macam, 

tergantung tingkat intensitas dari hubungan diplomatik kedua negara. Selain 

itu juga meliputi beberapa persepakatan seperti dalam kutipan berikut yang 

diambil dari buku Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional oleh Daoed 

Joesoef: 

“Suatu kerjasama di bidang pertahanan paling 
sedikitnya meliputi persepakatan di tiga bidang. Pertama, 
persepakatan mengenai doktrin pertahanan (pertahanan pasif, 
balasan massif, balasan bertingkat, jenis senjata yang dipakai, 
penggunaan senjata). Kedua, persepakatan mengenai “crisis 
management” yaitu persepakatan mengenai sikap minimum 
bersama yang harus diambil bila terjadi krisis diplomatik, 
mengenai organism yang ditugaskan untuk mengurus krisis – 
krisis tersebut dan mengenai konsepsi koordinasi yang 
diperlukan guna menjamin efektifitas balasan yang diambil. 
Dan ketiga, persepakatan mengenai “targeting”, yaitu 
persepakatan mengenai pembagian sasaran (sasaran bersama, 
sasaran individual yang langsung boleh ditindak oleh masing – 
masing anggota” (1973: 122).31 
 

Dalam kutipan tersebut, persepakatan – persepakatan dalam kerjasama militer 

merupakan penentu tingkat intensitas kerjasama tersebut, apakah dalam level 

                                                        
31 Joesoef, Daoed. 1973, Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional. Malang: The Paragon 
Press. Hal. 122. 
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yang tinggi yang mengarah pada ancaman perang, atau level menengah yang 

hanya untuk pertahanan dan keamanan bersama atau bahkan level yang rendah 

yang menggunakan militer untuk kegiatan kemanusiaan dan hal lain yang 

tidak menimbulkan ancaman yang mendasar bagi negara lain. Beberapa 

contohnya antara lain, aliansi militer, bantuan militer, kerjasama militer yang 

menyangkut ekonomi yaitu jual beli senjata, latihan tentara militer bersama, 

pembentukan basis pertahanan militer, pengiriman pasukan militer untuk 

membantu negara yang mengalami musibah bencana alam, dll.  

Aliansi terbentuk untuk mengkoordinasikan negara – negara dengan 

tujuan tertentu dan dipicu oleh ancaman bersama. Aliansi militer merupakan 

salah satu contoh kerjasama tingkat tinggi karena beberapa perjanjian militer 

dipergunakan untuk tujuan ofensif, namun berisikan definisi yang ambigu 

mengenai situasi yang akan mendorong anggota persekutuan melakukan 

tindakan bersama. Hal ini dikarenakan tujuan ofensif merupakan tindakan 

agresif yang melanggar hukum, sehingga tidak dijelaskan secara rinci 

mengenai tujuan yang sebenarnya. Aliansi ini memiliki jenis formal seperti 

NATO dan Pacta Warsawa serta non – formal misalnya aliansi Jepang dengan 

Amerika Serikat, Kuba dengan Uni Soviet, dll.  

Contoh lain dari kerjasama militer dan pertahanan adalah bantuan 

militer. Dengan adanya bantuan militer, negara penerima bantuan akan 

menjadi tergantung terhadap negara pemberi bantuan. Tidak hanya negara 

penerima bantuan akan tergantung pada negara donor dalam membentuk 

kekuatan militer modern, tetapi juga negara penerima bantuan tidak akan 
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mampu mengoperasikan kekuatan militer secara efektif kecuali bila negara 

donor memberikan bantuan latihan yang diperlukan, suku cadang, dan 

pemeliharaan.32 Hal inilah yang dilakukan Rusia terhadap Kuba dalam 

bantuan militernya yang berupa pinjaman pembelian atau modernisasi 

peralatan militer dan pelatihan terhadap tentara militer Kuba dalam 

penggunaan peralatan tersebut.  

D. Intensitas Kerjasama 

Intensitas berasal dari bahasa latin yaitu intentio yang berarti ukuran 

kekuatan, keadaan tingkatan atau ukuran intensnya.33 Sehingga intensitas 

kerjasama dapat diartikan sebagai ukuran tingkatan suatu kerjasama yang 

mencakup besarnya kekuatan kerjasama tersebut, dan tingginya kerjasama 

yang dilakukan. Sama halnya dengan power, ukuran intensitas kerjasama 

merupakan hal yang tidak dapat diukur dengan angka atau kuantitatif.  

Intensitas kerjasama dapat diukur dari jenis dan banyaknya 

kesepakatan yang terjalin dalam kerjasama tersebut pada suatu bidang. Selain 

itu, intensitas kerjasama juga dapat diukur dari besarnya dampak yang 

ditimbulkan terhadap negara lain, terutama pada kerjasama dalam bidang 

militer dan pertahanan, karena aspek ini merupakan aspek yang sensitif 

menyangkut keamanan suatu negara. Bahkan dengan adanya peningkatan 

kekuatan militer suatu negara dapat menimbulkan ancaman bagi negara lain. 

Hal inilah yang terjadi dalam kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan 

                                                        
32Holsti, K. J.. 1987, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis. Binacipta: Bandung,  hal 324. 
33 Http://id.shvoong.com/exact-sciences/physics/2116454-pengertian-intensitas/. Di akses pada 11 
November 2011.  
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Rusia yang dapat memberikan pengaruh bagi hubungan kedua negara dengan 

Amerika Serikat dan sebaliknya secara khusus dan pengaruh terhadap 

keamanan internasional secara umum.  

Adanya ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba 

dan Rusia menyebabkan besarnya intensitas kerjasama kedua negara membuat 

Amerika Serikat merasa terancam. Keadaan seperti itu juga dapat terjadi 

sebaliknya, bahwa intensitas kerjasama kedua negara secara langsung atau 

tidak langsung bergantung pada dinamika ketegangan hubungan kedua negara 

dengan Amerika Serikat.  

Kerjasama tersebut dinilai memiliki intensitas yang tinggi apabila 

terulang kembali seperti masa Perang Dingin misalnya dengan membuka basis 

markas spionase bahkan penempatan misil Rusia di Kuba yang memberikan 

ancaman besar bagi Amerika Serikat. Dengan mengacu pada perbandingan 

dengan intensitas kerjasama militer dan pertahanan Kuba – Rusia pada masa 

Perang Dingin yang merupakan kerjasama dengan intensitas tinggi, maka 

peneliti dapat memberikan batas antara intensitas kerjasama dalam level 

sedang dengan level tinggi.   

Sebagai contoh, kerjasama yang menyangkut jual beli senjata, 

perbaruan peralatan militer dan transfer pelatihan militer, dapat dikatakan 

sebagai kerjasama intensitas medium karena tidak menimbulkan efek yang 

besar yaitu menimbulkan security dilemma atau ancaman terhadap negara lain 

yang dapat menimbulkan konflik fisik/perang, namun cukup untuk 

memperkuat bargaining power suatu negara dalam perpolitikan internasional. 
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Sedangkan kerjasama militer yang dikamuflasekan dengan pengiriman 

bantuan tentara militer untuk membantu pasca bencana alam yang terkadang 

untuk mencapai kepentingan di luar militer, serta adanya latihan perang 

bersama, merupakan kerjasama dengan intensitas rendah karena tujuan yang 

dimaksud terkadang bukan untuk pertahanan dan keamanan, namun bisa 

hanya sekedar untuk menjalin hubungan baik atau adanya kepentingan 

ekonomi, untuk mencapai hubungan diplomatik lebih lanjut, dan sebagainya.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Yang dimaksud dengan batasan penelitian yaitu mencakup batasan waktu 

dan materi. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah pasca Perang dingin. 

Sedangkan batasan materinya adalah kerjasama Kuba dan Rusia dalam bidang 

militer dan pertahanan. Dengan penelitian deskriptif ini, peneliti ingin melihat 

dinamika kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia hingga terjadi 

kebangkitan kembali kerjasama militer dan pertahanan kedua negara.  

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

subyek penelitian yaitu penelitian kebijakan yang bersifat kualitatif. Deskrptif 

adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; 

jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi.34 

 
                                                        
34 Mas’oed, Mohtar. 1990, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 
LP3ES, hal. 68. 
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1.6.2 Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research atau penelitian 

pustaka yang ditentukan dari sumber data yang diperoleh. Sumber data dari 

penelitian ini bersifat sekunder karena tidak langsung dari sumber utama, 

melainkan dari data – data yang diperoleh yaitu berupa buku, situs – situs internet, 

jurnal, artikel, surat kabar, dll. 

1.6.3 Teknik instrumen pengumpulan data 

Teknik instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

documenter dengan mengumpulkan data – data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai media. Data – data tersebut kemudian diolah untuk dapat dilakukan 

analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1.6.4 Teknik analisis data 

Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif yang bersifat 

kualitatif untuk memperoleh hasil penelitian yang ilmiah, serta ditelaah dengan 

teori atau konsep yang digunakan. Analisis deskriptif dipakai untuk menjabarkan 

kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia pasca Perang Dingin yang lebih 

menekankan pada intensitas kerjasamanya. 

 

1.7  Asumsi Dasar 

Kuba dan Rusia merupakan dua negara yang memiliki sejarah panjang 

masa lalu bersama, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Pada 

masa Perang Dingin, kedua negara bersekutu untuk melawan Amerika Serikat. 

Kuba bekerjasama untuk dapat bertahan ditengah kecaman Amerika Serikat 
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terhadap rezim sosialis-komunisnya, selain itu, karena Uni Soviet memiliki haluan 

politik yang sama. Kuba pun menjadi anak emas bagi Uni Soviet karena memiliki 

bargaining position yang bagus untuk memberikan ancaman pada Amerika 

Serikat dan merupakan tempat yang strategis untuk meningkatkan Balance of 

Powernya. Sehingga pada masa tersebut, kerjasama militer dan pertahanan Kuba 

dengan Rusia berada dalam tingkat tinggi, dilihat dari adanya kasus Krisis Misil 

Kuba yang membawa dunia di ambang perang. 

Pasca Perang Dingin, dengan terpecahnya Uni Soviet, hubungan dengan 

Kuba pun renggang. Hingga Rusia yang kembali ingin bangkit serta menunjukkan 

hegemoninya di kawasan Eropa Timur terutama, membuat kedua negara kembali 

memulai hubungan diplomatik dan kerjasama di berbagai bidang. Namun 

keputusan untuk menutup markas besar spionase Rusia di Lourdes, Kuba pada 

tahun 2001, telah membuat hubungan Rusia – Kuba kembali dingin.  

Hingga terjadi pergantian kepemimpinan di Kuba, hubungan kerjasama 

kedua negara pun kembali mengalami perkembangan. Yang menjadi perhatian 

adalah Rusia menyatakan untuk lebih logis dalam melakukan kerjasama dengan 

Kuba, tidak akan mengulang kenangan masa Perang Dingin yang menganak-

emaskan Kuba, dan lebih menonjolkan kerjasama di bidang ekonomi. Hal ini 

menunjukkan intensitas kerjasama Rusia – Kuba pasca Perang Dingin yang tidak 

lagi monoton seperti pada masa Perang Dingin namun cenderung fluktuatif.  

Meskipun kerjasama ekonomi yang diutamakan, namun kerjasama di 

bidang militer dan pertahanan ternyata sudah kembali menghangat dengan adanya 

beberapa kesepakatan yang terjalin dan rencana – rencana kerjasama selanjutnya. 
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Intensitas kerjasama yang semakin mengalami peningkatan mengingatkan 

kembali akan kenangan Perang Dingin. Dan seolah intensitas kerjasama militer 

dan pertahanan Kuba dan Rusia tersebut merupakan penentu akan mungkin atau 

tidaknya kembalinya ketegangan seperti pada masa Perang Dingin. Karena 

meskipun perkembangan kerjasama tersebut tidak sebesar pada kerjasama 

ekonomi, namun memiliki prospek yang bagus. 

 

1.8  Struktur Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam pendahuluan, akan dijabarkan latar belakang dari penelitian ini, 

serta yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dianalisis, sehingga dapat 

menjelaskan permasalahan yang ada dan kemudian disebutkan dalam rumusan 

masalah, sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini. Selain itu, juga akan 

dijabarkan metode penelitian yang digunakan dan landasan teori serta penelitian 

terdahulu hingga asumsi dasar peneliti dalam penelitian ini.  

BAB II Kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia 

2.1  Profil dan sejarah Kuba 

Untuk membahas lebih lanjut mengenai kerjasama militer dan pertahanan 

Kuba dan Rusia, maka peneliti terlebih dahulu mencantumkan profil dan sejarah 

Kuba serta kebijakan dan dinamika politik dalam dan luar negerinya. Karena 

dalam penelitian ini, Kuba merupakan aktor utama, sehingga diperlukan informasi 

lebih dalam mengenai kedua negara. 
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2.2  Profil dan sejarah Rusia 

Selain Kuba, dalam penelitian ini, Rusia juga merupakan aktor utama 

karena dalam penelitian ini membahas mengenai kerjasama kedua negara. Oleh 

karena itu, pada poin kedua ini juga akan dibahas mengenai profil dan sejarah 

singkat Rusia serta dinamika politik dalam dan luar negerinya. Karena dari uraian 

tersebut, maka akan dapat diketahui mengenai sudut pandang Rusia dalam dunia 

internasional.  

2.3  Sejarah kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia 

Dalam poin ketiga akan dibahas lebih lanjut mengenai sejarah kerjasama 

yang panjang yang terjalin antara Kuba dengan Rusia terutama pada masa Perang 

Dingin. Selain itu, seperti telah dinyatakan dalam penjelasan konsep dan batasan 

penelitian bahwa dalam menentukan hasil penelitian ini, salah satunya mengacu 

pada intensitas kerjasama militer dan pertahanan Kuba – Rusia pada masa Perang 

Dingin, maka peninjauan sejarah dalam poin ketiga ini sangatlah penting. 

 

 

BAB III Dinamika Kerjasama Kuba dan Rusia pasca Perang Dingin 

3.1  Situasi Domestik kuba dan Rusia Pasca Perang Dingin 

3.1.1  Situasi Domestik dan Politik Luar Negeri Kuba 

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai kondisi domestik Kuba 

pasca Perang Dingin serta menyangkut politik luar negerinya yang memiliki 

pola dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. 
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3.1.2  Situasi Domestik dan Politik Luar Negeri Rusia 

Subbab ini membahas tentang situasi domestic atau stabilitas dalam 

negeri Rusia pasca Perang Dingin yang menerangkan lebih rinci mengenai 

perjuangan Rusia untuk bangkit dari keterpurukan peninggalan Uni Soviet, 

serta membahas mengenai politik luar negeri Rusia. 

3.2  Fluktuasi Kerjasama Kuba dan Rusia Pasca Perang Dingin 

Pada poin kedua ini akan dibahas mengenai dinamika kerjasama Kuba dan 

Rusia pasca Perang Dingin yang cenderung fluktiatif. Hingga akhirnya dapat 

kembali terjalin dan lebih meluas pada berbagai bidang. 

3.3  Inisiatif Kerjasama Ekonomi 

Kemudian akan dibahas dalam poin ketiga bab ini tentang adanya inisiatif 

kerjasama ekonomi sebagai cara untuk perkembangan hubungan kerjasama kedua 

negara agar kembali menghangat, setelah mengalami kevacuman akibat krisis 

pasca berakhirnya Perang Dingin. 

3.4  Bangkitnya Kerjasama Militer dan Pertahanan 

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai dinamika intensitas kerjasama serta 

perkembangan kerjasama militer dan pertahanan Kuba dan Rusia pasca Perang 

Dingin dengan menyebutkan poin – poin kerjasama militer dan pertahanan yang 

telah disepakati antar kedua Negara. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Kerjasama militer dan pertahanan 

Kuba dan Rusia pasca Perang Dingin tersebut mengalami dinamika yang panjang 

karena kerjasama tersebut dipengaruhi oleh situasi domestik kedua negara, 
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terutama stabilitas politik, ekonomi, bahkan pergantian kepemimpinan yang akan 

dibahas lebih mendalam dalam bab ini. 

 

BAB IV Penutup 

Dalam bab IV ini dapat diketahui kesimpulan yang merupakan hasil 

penelitian tersebut dari proses analisa yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini 

juga merupakan penegasan tentang suatu pernyataan mengenai hasil penelitian ini 

pada bab sebelumnya. Selain itu, dari penelitian ini, telah menghasilkan suatu 

temuan atau bahan diskusi untuk adanya penelitian selanjutnya bagi para penstudi 

ilmu Hubungan Internasional. 

 

1.9 Alur Pemikiran 
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