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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 Hugo Chavez adalah presiden Venezuela yang sudah sangat dikenal di 

dunia. Keberaniannya yang secara terang-terangan menentang Kapitalisme 

menjadikan Hugo Chavez sebagai lawan baru Amerika Serikat sebagai ikon 

Liberalisasi. Tindakan pengusirannya terhadap MNC milik Amerika Serikat dan 

Eropa yang beroperasi di Venezuela semakin menjadikannya sebagai sorotan 

dunia. Hal ini disebabkan Venezuela adalah negara yang mengekspor minyak 

dengan penghasilan minyak terbesar kelima di dunia. 

 Presiden Hugo Chavez sering mendapatkan kontroversi karena dengan 

berani melawan Kapitalisme dan menggalang ideologi baru Sosialisme Abad 21. 

Ideologi yang dibawanya merupakan dasar dari kebijakan, aksi, dan retorika 

politiknya. Chavez sering berpidato dengan mengusung ideologi baru Sosialisme 

sebagai alternatif untuk bangkit dari keterpurukan akibat Kapitalisme. 

 Sebagai presiden Venezuela Chavez menjadi presiden yang dekat dengan 

rakyatnya, terutama rakyat kelas bawah atau miskin. Chavez mulai populer di 

kalangan rakyat Venezuela ketika pengakuannya atas kudeta yang dilakukannya 

terhada rezim korup Carlos Andres Perez. Chavez mendirikan partai Republik 

Kelima (MVR) dan berpartisipasi dalam pemilihan presiden 1998. Kampanyenya 

yang massif telah menyebarkan pesan tegas dan dalam dengan isu- isu akan 

mengakhiri korupsi, mengakhiri intervensi asing dalam pengelolaan dalam 

pengelolaan ekonomi, serta memulai revolusi sosial. 
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 Dengan kampanye dan retorika politiknya yang sangat nasionalis dan 

berani melawan Kapitalisme kharisma Chavez mulai terlihat. Kharisma tersebut 

semakin menonjol dengan dukungan rakyat Venezuela terhadapnya. Dengan 

kharisma dan dukungan rakyat akhirnya Chavez terpilih menjadi presiden 

Venezuela pada pemilu 1998 dengan kemenangan  suara 56% mengalahkan 

Henrique Salas Romer dan mulai resmi memerintah pada 2 Februari 19991.  

 Chavez dikenal dengan presiden marxis dan sosialis, namun begitu 

pemerintahan Venezuela tetap menerapkan nilai- nilai Demokrasi. Nilai-nilai 

Demokrasi semakin terlihat setelah Chavez terpilih menjadi presiden. Partisipasi 

politik rakyat semakin aktif dengan melakukan kontrol dan pengawasan, serta 

berpartisipasi mendukung kebijakan-kebijakan Chavez. Kebijakan-kebijakan 

populis Chavez menimbulkan isu- isu hangat tentang nasionalisasi aset-aset 

ekonomi yang dikuasai asing dan beberapa pengusaha lokal untuk menjadi aset 

milik negara. Kebijakan-kebijakan Chavez tersebut didasarkan kepada ideologi 

Chavez yang hasilnya kemudian digunakan untuk digmelaksanakan program- 

program sosial untuk rakyat miskin seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, 

perumahan murah, dan lain sebagainya guna kesejahteraan rakyat. 

Selain itu, pada bulan Februari 2006 Chavez meluncurkan 12 perusahaan 

baru milik Negara, untuk mendorong industri baru yang akan menggantikan 

produk yang di impor Venezuela. Industri-industri tersebut adalah untuk 

mencukupi kebutuhan dasar mulai dari kertas, tekstil, pipa- pipa baja, serta 

                                                        
1 Nurani Soyomukti, 2008, Hugo Chavez VS Amerika Serikat, Jogjakarta: GARASI,  hal 61 



3 
 

komponen-komponen produksi yang lain2. Ke 12 perusahaan ini disebut sebagai 

Social Production Enterprises (EPS), yang berarti industri yang tidak eksploitatif 

(tidak untuk keuntungan semata). Hal ini akan mempermudah rakyat Venezuela 

dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk pekerjaan mereka, selain itu juga untuk 

mengurangi barang impor seperti yang sering dilakukan sebelumnya. 

Pemikiran dan ideologi Chavez ini didapatkannya dari pengalaman 

hidupnya sejak kecil hingga dewasa yang suka belajar dan membaca tentang 

tokoh-tokoh sejarah dan Marxisme. Pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi 

oleh ideologi Marxis, Sosialis, dan ideologi Nasionalis Bolivarian. 

 Sejak kecil cita-cita Chavez adalah mengakhiri kemiskinan yang dirasakan 

oleh rakyat Venezuela dan menjadikan Venezuela negara mandiri tanpa bantuan 

asing. Oleh karena itulah Chavez banyak mempelajari tentang pemikiran tokoh-

tokoh bersejarah dan membentuk ideologinya dengan pengaruh dari beberapa 

ideologi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

 Dengan keberanian dan tekad yang besar Hugo Chavez tidak pernah 

gentar melawan Kapitalisme dan Imprealisme. Kharisma yang dimilki Chavez dan 

kecakapannya dalam menyampaikan pidato, memacu semangat rakyat untuk 

berubah dan mendukungnya. Dukungan rakyat Venezuela semakin 

memperlihatkan kharisma yang dimiliki Chavez sehingga terpilih menjadi 

presiden, mengembalikannya ke tingkat pemerintahan ketika dikudeta oleh pihak 

oposisi, dan banyak lagi dukungan rakyat kepada presiden Hugo Chavez.  

                                                        
2 Ibid, hal 111 
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Kharisma dan dukungan rakyat yang telah dimiliki Chavez membuatnya 

dengan mudah melaksanakan program dan kebijakan-kebijakan populis yang 

memihak kepada rakyat, sehingga bercita-cita menjadikan Venezuela sebagai 

negara sosialis. Dengan dasar kepercayaan (ideologinya) Chavez melakukan 

berbagai strategi dan kebijakan sehingga muncul kharisma dari dalam dirinya dan 

diperkuat dengan dukungan rakyat. Hal ini menjadikan Chavez sebagai presiden 

kharismatik dengan kebijakan yang populis yang sangat dicintai rakyat Venezuela 

terutama rakyat miskin. 

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa adalah : Bagaimana 

pengaruh ideologi dan kharisma Hugo Chavez terhadap gaya kepemimpinan dan 

kebijakannya di Venezuela? 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penulisan tentang pengaruh ideologi dan kharisma 

terhadap gaya kepemimpinan Hugo Chavez dan kebijakannya di Venezuela 

adalah: 

Akademis : 

Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan wawasan di 

bidang ilmu HI, terutama tentang pengaruh ideologi dan kharisma Hugo Chavez 

dalam gaya kepemimpinan dan kebijakannya di Venezuela. 
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Praktis : 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi guna menambah 

informasi dan masukan dalam memecahkan masalah penelitian berikutnya, 

terutama yang berhubungan dengan pengaruh ideologi dan kharisma Hugo 

Chavez dalam gaya kepemimpinan dan kebijakannya di Venezuela. Serta berguna 

untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam masyarakat terutama mengenai 

personologi Hugo Chavez.  

I.4 Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian terdahulu penulis menemukan penelitian tentang pengaruh 

ideologi terhadap suatu kebijakan negara. Penelitian terdahulu dilakukan oleh 

Rangga Dida Pratama dengan judul Pengaruh Ideologi Kiri Terhadap Kebijakan 

Nasionalisasi di Venezuela.3 Dalam penelitiannya Rangga memaparkan tentang 

pengaruh ideologi dalam hal ini adalah Marxisme dan Sosialisme dalam kebijakan 

nasionalisasi yang dilakukan di Venezuela.  

Menurut penulis, Hugo Chavez membenci hegemoni yang dilakukan oleh 

Kapitalisme. Bagi Hugo Chavez, Kapitalisme yang menyebabkan kemelaratan, 

kemiskinan lewat hubungan ekonomi yang ditentukan oleh pemilik modal atau 

penguasa modal. Dan hal itu seperti ada dalam paham atau ideologi kiri dalam hal 

ini adalah Marxis dan Sosialis yang mana keduanya adalah antitesis dari 

Neoliberalisme. 

Kebencian Hugo Chavez tersebut di implementasikan dalam sebuah 

kebijakan populisnya yang biasa dikenal sebagai kebijakan nasionalisasi. 
                                                        
3 Rangga Dida Pratama,2011,  Pengaruh Ideologi Kiri Terhadap Kebijakan Nasionalisasi di 

Venezuela, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 
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Nasionalisasi menjadi proyek utama dan pertama, terutama dalam kasus 

Venezuela. Secara simbolis, kebijakan nasionalisasi menjadi tanda perlawanan 

terhadap sistem ekonomi Neoliberal melalui perusahaan-perusahaan multinasional 

yang selama ini memonopoli sektor-sektor vital. Kebijakan-kebijakan Chavez 

tersebut adalah kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. 

Kebijakan-kebijakan populis Hugo Chavez seperti nasionalisasi-

nasionalisasi MNC menjadi BUMN memberikan hasil yang nyata bagi Venezuela. 

Ideologi Marxisme dan Sosialisme yang diusungnya kian diminati banyak kepala 

negara di negara- negara lain khususnya negara- negara Amerika Latin. Pengaruh 

Chavez dalam penyebaran ideologi kiri inilah yang juga banyak menciptakan 

pemimpin-pemimpin baru seperti Evo Morales, Lula da Silva dan lain sebagainya. 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Rangga Dida Pratama, terdapat juga 

penelitian tentang kepemimpinan kharismatik Hugo Chavez yang ditulis oleh 

Elega Carolina Jimenez Sandoval dengan judul Understanding Modern 

Charismatic Leadership: Hugo Chavez and ‘Peaceful Revolution’ in 

Contemporary Venezuelan Politics.4  

Dalam penelitiannya Elega menjabarkan tentang kharisma Hugo Chavez 

yang mulai tampak ketika Chavez berpidato di TV dan menyatakan bahwa dialah 

orang yang bertanggung jawab atas kudeta yang gagal. Pernyataannya tersebut 

bukannya membuat rakyat memandangnya sebagai pemberontak militer, tetapi 

                                                        
4 Elega Carolina Jimenez Sandoval, Understanding Modern Charismatic Leadership: Hugo 

Chavez and ‘Peaceful Revolution’ in Contemporary Venezuelan Politics, Graduate School of Asia 

Pacific Studies International Studies Waseda University 
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rakyat melihat keberanian Hugo Chavez untuk mengakhiri rejim Carlos Andres 

Perez yang korup sehingga kemudian Chavez mampu menciptakan kesejahteraan. 

Transformasinya dari militer ke politik menambah nilai dalam dirinya untuk 

mendapatkan perhatian dan simpati rakyat. Dari situlah Chavez mendapatkan 

banyak perhatian dan mulai populer, sehingga kemudian keluar dari penjara. 

Chavez selalu mengungkapkan keinginannya mulai dari menjadi angkatan 

militer untuk melakukan perubahan atas keadaan rakyat Venezuela yang hidup 

dalam kemiskinan. Sebagai alat mewujudkannya Chavez membentuk gerakan 

MBR 200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario) yang kemudian menjadi 

MVR (Movimiento Quinta Republica). 

Selain itu kharisma Chavez ditunjukkan dari kemampuan komunikasinya 

dengan rakyat Venezuela. Walaupun dengan kata yang sederhana tetapi jelas, 

mudah dimengerti dengan suara lantang dan intonasi yang meyakinkan rakyat. 

Semenjak menjadi presiden Chavez meningkatkan komunikasi dengan rakyat 

melalui acara TV yang memberi kesempatan rakyat untuk melakukan telewicara. 

Gaya kepemimpinan Chavez tersebut mampu membawa emosi rakyat baik yang 

mendukung ataupun yang menentangnya. Pendukung Chavez menganggapnya 

sebagai savior yang selalu memberikan harapan kepada rakyat, sedangkan 

penentang Chavez menganggapnya telah memacah belah rakyat karena banyak 

yang melakukan gerakan anti Chavez dan memandang Chavez sebagai pemimpin 

dengan kualitas terbatas. 

Kedua penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan. Penelitian pertama melakukan penelitian terhadap 
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pengaruh ideologi kiri dan penelitian kedua tentang kharisma Hugo Chavez. 

Begitupula dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah meneliti tentang 

presiden Hugo Chavez. Namun, selain persamaan ada juga perbedaan dari kedua 

penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian penulis akan 

menggabungkan pengaruh ideologi dan kharisma presiden Hugo Chavez dalam 

membentuk gaya kepemimpinan dan kebijakannya di Venezuela. 

I.5 Landasan Teori dan Konsep 

I.5.1 Leader Personality and Foreign Policy 

Dalam penulisan ini penulis akan mengadopsi dari teori kajian foreign 

policy namun pengaplikasiannya kedalam kajian domestic policy. Menurut 

Margaret G. Hermann dalam bab “Effects of Personal Characteristics of Political 

Leaders on Foreign Policy” dalam Why Nations Act: Theoretical Perspectives for 

Comparative Foreign Policy Studies5. Hermann membangun kerangka teori untuk 

menjawab pertanyaan tentang pengaruh idiosinkretik pemimpin terhadap 

kebijakan luar negerinya. Hermann menyatakan bahwa karakteristik personal 

pemimpin dapat mempengaruhi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam 

dunia internasional. Menurutnya yang paling relevan dalam pembuatan kebijakan 

politik luar negeri adalah keyakinan (ideologi) pemimpin, motivasi, tipe 

kebijakan, dan tipe interpersonal. 

Keyakinan (ideologi) menurut model Hermann adalah mencerminkan 

keyakinan filosofi seorang pemimpin seperti pandangan atau asumsi dasarnya 

tentang dunia. Sedangkan motivasi pemimpin merupakan alasan untuk tindakan 

                                                        
5 Teori ini terdapat dalam tulisan  Kiri Anna Wilson, David Lange and the ANZUS Crisis: An 
Analysis of Leadership Personality and Foreign Policy, University of Canterbury 
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mereka melakukan tindakan tersebut. Ketiga adalah tipe keputusan yang 

dipandang sebagai keyakinan seorang pemimpin tentang strategi dan cara untuk 

bertindak di dunia politik yang ditentukan oleh keyakinan filosofis mereka. 

Terakhir gaya interpersonal yaitu karakteristik pembuat kebijakan yang berkaitan 

dengan pembuat kebijakan lainnya. Contohnya seperti kecurigaan, paranoia atau 

manipulasi sebagai sarana berurusan dengan orang lain. Selain itu kepekaan 

pemimpin terhadap orang lain, timing politik, dan cara untuk membujuk atau 

negosiasi.  

Teori ini akan digunakan untuk menjelaskan bahwa kepribadian seorang 

pemimpin berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam 

pembuatan kebijakan terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan 

kepribadian pemimpin yaitu keyakinan atau ideologi pemimpin, motivasinya, tipe 

atau gaya keputusannya, dan tipe interpersonalnya. Ideologi Hugo Chavez akan 

dilihat melalui sejarah dan pengalaman kehidupan dan lingkungannya mulai sejak 

kecil hingga dewasa. Kemudian dari sejarah hidupnya akan diketahui apa yang 

memotivasi Chavez untuk mengusung ideologi atau keyakinannya. Setelah 

ideologi Chavez terbentuk yaitu mengusung dengan menggabungkan elemen 

Marxisme, Sosialisme, dan Nasionalisme Bolivarian, maka Chavez mulai 

melakukan strategi untuk menyampaikan dan mewujudkan ideologi dan cita-

citanya untuk mengubah Venezuela. Keberanian dan retorika politik Chavez yang 

sangat nasionalis memancarkan kharismanya yang kemudian diperkuat dengan 

dukungan rakyat hingga menjadi presiden. Setelah menjadi presiden chavez 

melanjutkan langkah- langkahnya untuk mewujudkan cita-cita dan ideologinya 
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dengan melakukan nasionalisai aset-aset Venezuela yang dikuasai asing. Tipe 

kebijakan nasionalis dan berani ini kemudian yang membuatnya menjadi musuh 

AS dan negara-negara lain yang merasa dirugikan dengan adanya nasionalisasi. 

Tipe interpersonal Chavez yang tidak takut terhadap lawannya tetap dijalankan 

ketika menjadi presiden sehingga retorika dan tindakan politiknya terhadap musuh 

semakin menentang.   

1.5.2 Ideologi 

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan 

logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu 

yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau 

rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedang kata 

logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara6. Istilah ideologi 

sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 - 1836), 

ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide7. 

Jadi dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau 

pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran. 

Dalam tinjauan terminologis, ideologi adalah cara berpikir atau tingkah 

laku yang dihasilkan oleh pemikiran individu yang kemudian menunjukkan sifat- 

sifatnya atau karakteristiknya. Menurut Webster's Tenth New Collegiate 

Dictionary,  “ideology is Manner or content of thinking characteristic of an 

individual or class”. Sedangkan menurut Malcolm Hamilton, dalam artikelnya 

"The Elements of the Concept of Ideology" mendefinisikan ideologi adalah: 
                                                        
6 Adhyzal Kandary, Pengertian Ideologi, di http://id.shvoong.com/society-and-news/news-
items/2005723-pengertian-ideologi/, diakses 4 Januari 2011 
7 Cheppy Hari Cahyono, Ideologi Politik, 1986, Yogyakarta, PT. Hanindita, hal-4 
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“A system of collectively held normative and reputedly factual ideas 
and beliefs and attitudes advocating and/or justifying a particular 
pattern of political and/or economic relationships, arrangements, 
and conduct”.8 

Adapaun pengertian ideologi politik adalah merupakan suatau keyakinan 

dan kepercayaan yang mampu memberikan penjelasan dan sekaligus justifikasi 

terhadap tertib politik yang ada ataupun yang didambakan oleh suatu masyarakat, 

termasuk didalamnya strategi untuk merealisasikannya. 

Ideologi memiliki beberapa sifat, yaitu dia harus merupakan pemikiran 

mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus bisa 

memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia 

juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, 

dijaga eksistesinya dan disebarkan. 

Pilihan ide politik seorang individu adalah akibat dari interaksi antara 

kepribadiannya dengan kebudayaannya, sosial ekonomi dan kondisi politik yang 

ada di lingkungannya. Ide tidak dibawa oleh manusia sewaktu kelahirannya akan 

tetapi diperolehnya selama masa pertumbuhan, dari orangtua, guru, teman 

sekolah, teman sejawat, majikannya dan dari individu- individu lain yang 

melakukan kontak dengannya9. 

Konsep ini akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana ideologi Hugo 

Chavez terbentuk. Pengalaman masa hidupnya yang kurang kasih sayang orangtua 

dan hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Berawal dari itulah kemudian 

Chavez memiliki keinginan untuk membantu rakyat miskin dan menjadikan 

                                                        
8 Ideology-What Is Ideology, di http://www.americanforeignrelations.com/E-N/Ideology-What-is-
ideology.html, diakses 4 Januari 2011 
9 Sufri Yusuf, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisa Teoritis dan 
Uraian Tentang Pelaksanaannya, 1989, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal-73 
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Venezuela sejahtera tanpa tergantung kepada negara lain. Impian tersebut 

kemudian didukung Chavez dengan mempelajari tentang Marxisme dan 

Komunisme sehingga muncul ideologi Chavez yang Sosialis dan Nasionalis. 

Dengan dasar ideologi tersebut Chavez selalu menyatakan melawan Kapitalisme 

dan akan mengakhiri kesengsaraan rakyat Venezuela. Hal ini diawali dengan 

melakukan kudeta terhadap rezim korup Carlos Andres Perez, dan juga ketika 

menjadi presiden kebijakan- kebijakan nasionalisnya berdasarkan pada 

Sosialisme. 

I.5.2 Kharisma 

 Definisi kharisma menurut Weber adalah: 

“. . . a certain quality of an individual personality by virtue of which 
he is set apart from ordinary men and treated as endowed with super 
natural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or 
qualities. These are such as are not accessible to the ordinary 
person, but are regarded as of divine origin or as exemplary, and on 
the basis of them the individual concerned is treated as a leader.10 

Perhatian Weber difokuskan pada karakteristik pemimpin, kualitas yang 

memuatnya jadi luar biasa sehingga membuatnya dihormati dan dipatuhi. Dalam 

analisisnya Weber memberikan contoh beberapa pemimpin kharismatik dan 

menjelaskan bagaimana kharisma digunakan untuk menjalankan otoritasnya atas 

suatu kelompok. Dari definisi diatas bisa diambil kesimpulan tentang 

kepemimpinan kharismatik, yaitu keunikan dan kekuatan alami dibandingkan 

dengan tipe kepemimpinan politik lainnya.karakteristik utama. 

Pertama, pemimpin memiliki kualitas khusus yang membedakan dia dari 

pemimpin lain. Dalam pandangan Willner, pemimpin kharismatik adalah sebagai 

                                                        
10 Elega Carolina Jimenez Sandoval, Op. cit- 55 
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pemimpin yang memiliki misi kuat yang menggambarkan rencana-rencananya, 

proyek, dan agenda-agenda politik secara bersamaan. Karakteristik lain adalah 

kemampuan berpidato yang kuat, rasa percaya diri yang besar, dan sebagainya. 

Kedua, penerimaan pengikut terhadap pemimpin dan otoritas pemimpin, sehingga 

pengikut akan patuh kepada pemimpin, bahkan menganggapnya sebagai savior.11   

Konsep ini akan digunakan untuk menjelaskan tentang kharisma Hugo 

Chavez, dan bagaimana kharisma tersebut terbentuk. Kepribadian yang keras dan 

berani melawan kapitalisme menjadikan Chavez sebagai sosok yang dikagumi. 

Selain kepribadian tersebut Chavez juga mampu memainkan emosi rakyat dengan 

keahliannya berpidato (orasi). Keadaan Venezuela yang terjebak dalam rezim 

korup memerlukan perubahan yang lebih baik sehingga kemunculan Chavez 

dengan ideologi dan keberaniannya membuat rakyat bangga dan menjadi 

pendukungnya. 

I.5.3 Policy (Kebijakan) 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 

kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan 

hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya 

suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan 

                                                        
11 Ibid, hal- 90 
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hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang 

diinginkan.12 

Kebijakan publik (kebijakan yang ditujukan untuk publik) menurut James 

Lester dan Robert Steward adalah proses atau serangkaian cara berupa tindakan 

atau keputusan pemerintah yang dibuat untuk menanggulangi masalah publik 

(masayarakat) baik yang sudah terjadi ataupun yang masih diprediksi13. Tujuan 

atau sasaran dari kebijakan publik ini adalah masyarakat secara umum, yag mana 

kebijakan dibuat oleh pemerintah atau aktor politik atas nama negara. 

Konsep ini akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan 

Chavez untuk mencapai tujuannya baik pribadi ataupun kepada publik. Sebelum 

menjadi presiden Chavez untuk mencapai tujuannya mengambil kebijakan untuk 

melakukan kudeta terhadap rezim korup guna mengakhiri penderitaan rakyat 

miskin, melakukan kampanye atau pidato yang secara berani melawan 

kapitalisme. Setelah menjadi presiden kebijakan publik Chavez adalah membuat 

konstitusi baru, melakukan program-program sosial untuk rakyat, dan 

nasionalisasi perusahaan asing juga swasta. 

I.6 Metode Penelitian 

I.6.1 Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam penelitian ini, harus ditentukan ruang lingkup penelitian, agar 

pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat. Tujuan diadakan 

pembatasan masalah dengan menentukan ruang lingkupnya adalah membatasi 

                                                        
12Rangga Dida Pratama,2011,  Pengaruh Ideologi Kiri Terhadap Kebijakan Nasionalisasi di 
Venezuela, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang 
13 Andi Taufik Yusuf, Definisi Kebijakan Publik, di 
http://www.scribd.com/doc/30385330/definisi-kebijakan-publik, diakses 10 Desember 2010 
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masalah, agar dalam pembahasan nanti tidak keluar dari jalur dan kerangka 

masalah yang ditentukan. 

I.6.1.1 Batasan Materi 

Batasan Materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan 

kawasan dan gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini 

adalah penulis akan mengulas mengenai pengaruh ideologi dan kharisma Hugo 

Chavez terhadap gaya kepemimpinan dan kebijakannya di Venezuela.  

I.6.1.2 Batasan Waktu 

Sedangkan batasan waktu adalah rentang waktu (durasi) terjadinya suatu 

peristiwa atau obyek yang dianalisis. Dalam penulisan ini penulis memberikan 

batasan waktu dimulai dari awal kepemimpinan presiden Hugo Chavez sampai 

sekarang. Dua periode kepemimpinan Hugo Chavez yaitu pertama mulai tahun 

1999- 2005, kemudian terpilih lagi untuk masa jabatannya yang kedua pada 2006- 

201214.  

I.6.2 Tingkat Analisa 

Penelitian ini mengandung dua variabel penelitian, yakni variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependennya atau unit analisanya 

adalah gaya kepemimpinan Hugo Chavez dan implementasi dalam kebijakan 

karena gaya kepemimpinan dan implementasi kebijakan disini merupakan suatu 

fenomena yang hendak dijelaskan oleh penulis. Ideologi dan kharisma Hugo 

Chavez sebagai unit explanasinya  atau variabel independen karena dalam 

                                                        
14 Hugo Chavez Merayakan Kemenangan Setelah Terpilih Kembali Untuk Masa Jabatan 6 Tahun,  
di http://www.acehforum.or.id/showthread.php?4235-Hugo-Chavez-Merayakan-Kemenangan-
Setelah-Terpilih-Kembali-untuk-Masa-Jabatan-6-Tahun, di akses 30 Juni 2010 
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penelitian ini nantinya ideologi dan kharisma yang akan diamati sehubungan 

dengan pengaruhnya terhadap gaya kepemimpinan dan implementasi kebijakan. 

Dilihat dari pembagian diatas, maka dapat diketahui bahwa unit 

eksplanasinya berada pada tingkat yang lebih rendah daripada unit analisanya 

karena ideologi dan kharisma dikategorikan dalam individu, sedangkan gaya 

kepemimpinan dan implementasi kebijakan disini bisa dikategorikan kedalam 

negara. Karena unit eksplanasinya lebih rendah daripada unit analisanya makan 

analisa dari penelitian ini akan bersifat reduksionis15. 

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam 

melakukan penulisan terhadap sumber dan data yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang hendak dipecahkan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan 

data dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Metode ini dilaksanakan 

dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang 

diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel maupun jurnal yang 

mana lokasi penelitian selain perpustakaan pusat UMM dan laboratorium 

Hubungan Internasional, di samping itu tentunya media cetak dan elektronik juga 

akan dijadikan sebagai sumber data guna melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif16. Teknik 

analisa data dilakukan melalui analisa non statistik dimana data tabel dan grafik 

angka yang tersedia diuraikan dalam kalimat atau paragraf. Teknik analisa data 
                                                        
15 Mochtar Mas’oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: 
LP3ES  Hal- 36 
16 Ulber Silalahi, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung : PT. Refika Aditama, hal-38-39 
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tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, klasifikasi data, mereduksi, 

dan menginterpretasi data yang telah diseleksi dengan menggunakan teori 

tersebut. 

I.6.5 Hipotesa 

Hipotesa dari uraian di atas adalah bahwa ideologi Hugo Chavez terbentuk 

mlai sejak kecil yang dalam kehidupannya penuh dengan kesusahan dan 

kemiskinan sehingga membuat Chavez memiliki cita-cita membantu masyarakat 

miskin. Langkah- langkah yang digunakan untuk mencapai tujuannya adalah 

dengan berani melawan Kapitalisme sehingga memunculkan kharisma dirinya dan 

diperkuat oleh dukungan rakyat. Hal ini menjadikan Chavez sebagai prsiden 

kharismatik yang kebijakannya sangat nasionalis dan populis. 

I.6.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab. Pembagian bab 

disesuaikan dengan urutan kerangka pemikiran yang membentuk keseluruhan  

dari penelitian ini. Secara sederhana format kajian atau sistematika penulisan 

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, landasan 

teori dan konsep, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, hipotesa, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Profil Negara Venezuela dan Kebijakan Hugo Chavez. Dalam bab ini 

akan membahas tentang profil negara Venezuela serta kebijakan-kebijakan yang 
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dilakukan oleh Hugo Chavez. Kemudian penulis juga akan menjelaskan mengenai 

hubungan antara MNC atau perusahaan swasta sebelum dan sesudah nasonalisasi. 

BAB III berjudul Ideologi dan Kharisma Hugo Chavez dalam Gaya 

Kepemimpinan dan Kebijakannya di Venezuela. Dalam bab ini akan membahas 

tentang bagaimana ideologi Chavez terbentuk dengan melihat dari sejarah 

kehidupannya. Kemudian penulis akan menjelaskan bagaimana cara dan strategi 

Chavez untuk mencapai tujuannya mengakhiri penderitaan rakyat miskin 

Venezuela sehingga muncul kharisma dari kepribadiannya dan diperkuat dengan 

adanya dukungan dari rakyat Venezuela. Setelah penjelasan tersebut penulis akan 

menguraikan bagaimana ideologi dan kharisma tersebut mempengruhi gaya 

kepemimpinan dan kebijakannya di Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


