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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara dipegaruhi oleh seorang pemimpin 

negara itu, dalam arti setiap pergantian kepemimpinan berganti pula kebijakan luar 

negerinya, seperti pergantian kepemimpinan dari George W. Bush ke Barack Obama. 

Salah satu perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat1 dibawah pemerintahan 

Barack Obama ialah normalisasi hubungan diplomatik antara AS dan Kuba yang 

sempat beku selama kurang lebih setegah abad. Barack Obama mengambil langkah 

yang berbeda dari presiden-presiden AS sebelumnya dalam memperlakukan Kuba 

dibawah pemerintahan Castro bersaudara. 

Tepat pada tanggal 17 Desember 2014 kabar mengenai dibukanya hubungan 

diplomatik AS dan Kuba diumumkan secara resmi oleh Barack Obama maupun Raul 

Castro melalui siaran televisi dimasing-masing negara. Peristiwa ini diikuti pertukaran 

tawanan kedua negara. AS membebaskan tiga orang anggota kelompok the Cuban Five 

yang dahulu dikirim Presiden Fidel Castro ke Florida untuk memata-matai AS. 

Sebaliknya, Kuba membebaskan seorang warga negaranya yang telah ditahan selama 

dua puluh tahun karena bekerja sebagai mata-mata AS.  Kuba juga membebaskan Alan 

Gross, seorang kontraktor AS yang telah ditahan selama lima tahun dengan tuduhan 

                                                           
1Selanjutnya disingkat AS 
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yang sama.2 Sebelumnya, AS juga telah melakukan upaya membangun hubungan baik 

terhadap Kuba dengan mencabut pembatasan larangan kunjungan dan pengiriman uang 

ke Kuba bagi warga Kuba-AS. 

Hubungan bilateral AS-Kuba dimulai sejak Kuba masih dijajah oleh Spanyol. 

Dalam amanatnya kepada Kongres Amerika Serikat pada tanggal 2 Desember 1823, 

Presiden Monroe menyatakan bahwa setiap campur tangan negara-negara Eropa 

terhadap negara-negara yang baru merdeka di kawasan Amerika, akan dianggap 

sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap Amerika Serikat. Pernyataan ini kemudian 

dikenal dengan “Doktrin Monroe” yang semula bersifat defensif, tetapi lambat laut 

dipraktekkan terlalu jauh oleh Amerika Serikat. Bahkan terdapat bukti-bukti bahwa 

Amerika Serikat melakukan intervensi fisik secara langsung terhadap persoalan 

negara-negara Amerika Latin.3 

Hubungan bilateral AS-Kuba telah berlangsung sejak dibukanya pasar seluas-

luasnya untuk produksi gula Kuba, abad ke-19 yang dimana saat itu Kuba masih 

menjadi negara koloni Spanyol. Tingginya intensitas perdagangan antara AS dan Kuba 

didukung oleh dekatnya jarak antar keduanya, sehingga disatu sisi mengakibatkan 

intensitas perdagangan antara Spanyol dan Kuba mengalami kemerosotan. Kuba lebih 

                                                           
2 Chrispina Naria Gracia, 2015, Peran Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, dan Paus 
Fransiskus dalam Upaya Normalisasi Hubungan AmerikaSerikat-Kuba, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan 
Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, hal. 1, Skripsi dalam 
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&
id=82435&ftyp=potongan&potongan=S1-2015-311454-introduction.pdf (26/10/2016, 20.45WIB) 
3 Chastry Ertika Fatmawaty Lumbantobing, 2013-2014, Implikasi Politik Akibat Embargo Ekonomi 
Amerika Serikat Terhadap Pemerintahan Fidel Castro, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara. 
Hal 52, Skripsi dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44158/6/Cover.pdf (14/10/2016, 
21.32 WIB)  

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=82435&ftyp=potongan&potongan=S1-2015-311454-introduction.pdf
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=82435&ftyp=potongan&potongan=S1-2015-311454-introduction.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44158/6/Cover.pdf
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memilih mengrimkan sebagian besar hasil pertaniannya ke AS dibandingkan ke 

Spanyol. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya hubungan baik antara  AS dan 

Kuba. 

Akibat seringnya Kuba melakukan interaksi dengan AS maka timbullah keinginan 

AS untuk melakukan intervensi ke Kuba dalam upaya memerdekakan negara tersebut 

dari penjajahan Spanyol dengan disetujuinya kesepakatan yang tertuang dalam Teller 

Amandment.4 Peristiwa yang menjadi pemicu implementasi keinginan untuk 

melancarkan intervensi AS adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1898 

dimana kapal perang U.S.S Maine yang digunakan untuk melindungi properti Amerika 

Serikat meledak secara misterius di pelabuhan Havana. Diduga perbuatan tersebut 

dilakukan oleh pihak militer Spanyol, sehingga pada bulan Juni 1989 AS mengirim 

125.000 tentara mereka untuk bergabung bersama pejuang Kuba dalam perang 

melawan Spanyol. Akhirnya Spanyol berhasil ditundukkan dengan mudah pada akhir 

Juli.5 Kemenangan tersebut ternyata tidak membuat Kuba mendapatkan 

kemerdekaannya secara utuh melainkan perpindahan aktor penjajah dari yang dulunya 

Spanyol menjadi AS dengan dihapusnya Teller Amandment digantikan dengan Platt 

Amandment.6 Kepemilikan dan penguasaan berbagai unit ekonomi dan alat-alat 

                                                           
4 Kesepakatan yang memastikan rakyat Kuba bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil kontrol 
permanen atas Kuba dan akan menarik seluruh pasukan militer Amerika Serikat setelah perang melawan 
Spanyol berakhir. Lihat lebih lanjut di The Teller Amandmen, diakses dalam 
http://investigatinghistory.ashp.cuny.edu/files/1898TellerAmendment.pdf (14/10/2016, 22.15 WIB) 
5 Proclamation Calling for Military Volunteers, diakses dalam 

http://millercenter.org/president/mckinley/speeches/proclamation-calling-for-military-volunteers 
(3/2/2017, 15.42 WIB) 
6 Pembahasan tentang perubahan rencana penarikan tentara AS di Kuba dan syarat-syarat hubungan AS 
dan Kuba hingga tahun1934. Nama Platt Amandemen diambil dari nama penginisiatifnya, senator AS, 

http://investigatinghistory.ashp.cuny.edu/files/1898TellerAmendment.pdf
http://millercenter.org/president/mckinley/speeches/proclamation-calling-for-military-volunteers
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produksi dipegang oleh perusahaan-perusahaan AS, keterlibatan AS dalam penetapan 

kebijakan Kuba baik luar maupun dalam negeri. Dengan kondisi yang demikian itu 

rakyat Kuba sering melakukan pemberontakan demi merebut kemerdekaan yang hakiki 

tanpa adanya campur tangan AS. 

Hubungan kedua negara mulai rusak ketika pada tahun 1959 terjadi sebuah revolsi 

Kuba dibawah pimpinan Fidel Castro yang berhasil menumbangkan rezim Fulgencio 

Batista, rezim antek dari AS dan mengambil alih kepemimpinan atas Kuba. Tepat pada 

tanggal 17 Mei 1959, Castro menandatangani Hukum Reformasi Agraria Pertama yang 

mengambil alih tanah pertanian dan melarang kepemilikan tanah oleh pihak luar 

hampir 1/3 dari seluruh tanah pertanian Kuba. Padahal sebagian besar tanah pertanian 

yang produktif banyak yang dikuasai oleh industriawan AS dan Eropa Barat.7 

Fidel Castro memulai program-program ekonomi yang sangat populis. Program 

pembaharuannya dimulai dengan memotong bunga bank sebesar lima puluh persen dan 

pemerintahannya menyita tiga belas persen tanah pertanian Kuba dan membagikannya 

pada koperasi-koperasi pertanian. Dalam dua tahun pertama revolusi agraria di Kuba, 

demikian Weisbord (1962), negara telah merampas seluruh lahan pertanian luas 

                                                           
Orville Platt. Amandemen itu menetapkan bahwa Kuba tidak akan membuat perjanjian untuk 
menggurangi kedaulatannya, tidak ada kontak hutang luar negeri tanpa jaminan dimana bunga dapat 
diperoleh dari pajak biasa, menjamin AS berhak untuk turut campur dalam melindungi kedaulatan Kuba 
dan adanya suatu pemerintahan yang mampu melindungi kehidupan, kemerdekaan dan hak milik serta 
mengijinkan AS membeli atau menyewa tanah untuk stasiun-stasiun batu bara dan laut. AS juga 
meminta agar pendudukan militer tidak berakhir sampai Kuba menerima Platt Amandment sebagai 
bagian dari konstitusi baru. Isi dari perjanjian tersebut dapat dilihat di The Platt Amandment, diakses 
dalam http://lhs.loswego.k12.or.us%2Fz-
hoppesk%2FAPHIR%2FQuarter2%2Fdocuments%2Fforeignpolicyofprogressiveera.pdf (12/06/2016, 
23.41 WIB) 
7 Ferdinand Zaviera, 2007, Fidel Castro Revolusi Sampai Mati, Yogyakarta: Garasi.Hal. 60 
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maupun haciedas,8 sekaligus menasionalisasikannya. Total lahan yang dirampas 

negara mencapai lebih dari 700 ribu caballarias9 serta manasionalisasi seluruh sektor 

industri, sektor-sektor produksi, pengilangan minyak, perusahaan telepon dan listrik, 

pabrik-pabrik gula yang besar, industri kimia, perusahaan perkeretaapian, pabrik 

pengolahan karet, pabrik sabun, hingga pabrik rokok dan tekstil. Pada musim gugur 

1960 proses pengabilalihan itu selesai sepenuhnya. Kini 80 persen GNP (Gross 

National Product) Kuba dikontrol oleh negara, di tangan Fidel Castro.10 Perombakan 

ekonomi Kuba ke arah sosialis, terutama nasionalisasi hampir seluruh aset yang 

menabrak kepentingan pemodal-pemodal asing, jelas mendapat reaksi keras dari pihak 

luar negeri terutama Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan ekonomi di Kuba. 

Bulan Juni 1960, pihak AS mengurangi kuota impor gula Kuba sampai 7 juta ton. 

Sebagai respon pemerintahan Kuba menasionalisasi hampir seluruh aset swasta baik 

yang dimiliki pihak asing mapun warga domestik.11 

Akibat dari nasionalisasi aset tesebut, kelas menengah dan kaya di Kuba menarik 

dukungannya terhadap Fidel Castro akibat pendapatan mereka terganggu. Lebih dari 

satu juta jiwa rakyat Kuba bermigrasi ke AS. AS kemudian mengorganisir para pelarian 

tersebut untuk kemudian dikerahkan menyerang Kuba. Mereka membentuk komunitas 

                                                           
8 Lahan pertanian dan peternakan luas yang dikelola keluarga tertentu, luasnya ratusan hingga ribuan 
hektar, yang biasanya terletak di pinggir sungai. Lokasinya terpencil dan tidak terjangkau jalan raya. 
Satu-satunya akses menuju kesana adalah malalui lalulintas sungai. Kadang-kadang ada hecieda yang 
memiliki landasan untuk pesawat kecil yang hanya berupa lapangan rumput 
9 Satuan luas yang sering dipergunakan di Kuba. 1 caballaria = 33 are. 
10 A. Pambudi, 2007, Fidel Castro: 60 Tahun Menentang Amerika, Yogyakarta: Narasi. Hal.144-145 
11 Ibid 
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anti-Castro diantaranya yaitu Movement for Revolutionary Recovery (MRR) yang 

merupakan bekas pendukung Castro dan People Revolutionary Movement (PRM). 

Komunitas ini didanai dan dilatih oleh CIA dan disatukan menjadi Revolutionary 

Democratic Front.12 Inilah yang menjadi awal rencana AS melakukan invasi Teluk 

Babi. Namun rencana tersebut telah diketahui Fidel Castro, akibatnya para penyerang 

itu mengalami kekalahan dan tak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi pertahanan 

Fidel Castro. Perjuangan mengisolasi Kuba pindah ke arena politik. Embargo ekonomi 

digunakan sebagai sebuah kekuatan atau pengaruh politik apabila negara yang 

diembargo tersebut berada dalam keadaan ketergantungan. AS juga mengajak negara-

negara Amerika Latin secara individual memutuskan hubungan diplomatiknya dengan 

Kuba. 

Barack Obama mengumumkan pembukaan kedutaan besar di masing-masing ibu 

kota. Pemerintah AS dan Kuba difasilitasi Sri Paus Fransiskus secara rahasia sepakat 

untuk memulihkan hubungan pada akhir tahun 2014.  

AS juga mencabut Kuba dari daftar negara yang mendukung terorisme. Pemulihan 

hubungan akan membantu perusahaan AS yang tertarik berinvestasi di Kuba. 

Wisatawan akan dimudahkan untuk berplesiran menikmati indahnya Havana.  

Rencana membuka jalur transportasi lewat feri dan penerbangan juga sudah 

diumumkan.13 Keputusan AS dibawah kepemimpinan Barack Obama untuk membuka 

                                                           
12 Imam Hidayah Usman, 2006, Fidel Castro Melawan, Jakarta: Mediakita, Hal.70 
13Ericssen, AS dan Kuba Resmi Normalisasi Hubungan Diplomatik, Kompas, diakses dalam 
http://internasional.kompas.com/read/2015/07/20/13443301/AS.dan.Kuba.Resmi.Normalisasi.Hubung
an.Diplomatik, (10/12.2016, 19:32 WIB) 

http://internasional.kompas.com/read/2015/07/20/13443301/AS.dan.Kuba.Resmi.Normalisasi.Hubungan.Diplomatik
http://internasional.kompas.com/read/2015/07/20/13443301/AS.dan.Kuba.Resmi.Normalisasi.Hubungan.Diplomatik
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kembali hubungan diplomatik antar AS-Kuba merupakan salah satu momen bersejarah 

dalam dunia internasional, mengingat keduanya memiliki berbagai macam rentetan 

sejarah permusuhan yang panjang. Ketika masa pemerintahannya sebagai presiden AS 

Barack Obama gencar melakukakan usaha-usaha untuk menjalin hubungan yang lebih 

baik dengan negara-negara tetangganya.14  

Berdasarkan uraian di atas, yang kemudian menarik untuk diteliti adalah persepsi 

yang tertanam pada presiden AS ke-44 Barack Obama, bahwa sejak dipimpin oleh 

Barack Obama hubungan diplomatik AS-Kuba yang membeku sejak 1961 mulai 

mencair. Penulis mencoba mengangkat judul penelitian “Pengaruh Barack Obama 

terhadap Kebijakan Normalisasi Hubungan Diplomatik AS-Kuba”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis akan berusaha menjelaskan latar 

belakang yang mempengaruhi Barack Obama dalam mengambil kebijakan normalisasi 

hubungan diplomatik AS terhadap Kuba dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

Mengapa Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Barack Obama Menormalisasi 

Hubungan Diplomatik dengan Kuba? 

 

                                                           
14 It’s Time for Obama to Deliver on Promises to Latin America, Artikel dalam 
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2011/03/17/its-time-for-obama-to-deliver-on-promises-to-
latin-america/ (28/2/2017, 19.10 WIB) 

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2011/03/17/its-time-for-obama-to-deliver-on-promises-to-latin-america/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2011/03/17/its-time-for-obama-to-deliver-on-promises-to-latin-america/
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1.3 TujuanPenelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang dicantumkan dalam bentuk pertanyaan, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab adanya keputusan 

normalisasi hubungan diplomatik antara AS-Kuba 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan karya ilmiah hendaknya mengandung manfaat secara praktis 

dan akademis. Berikut penjelasan dari dua manfaat tersebut: 

1.3.2.1 ManfaatPraktis 

Secara praktis, dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat untuk para pembaca 

dalam memberikan gambaran secara komperhensif terkait kebijakan luar negeri AS di 

bawah pemerintahan Barack Obama terhadap Kuba. 

 

1.3.2.2 ManfaatAkademis 

Adalah dengan adanya penelitian ini ikut mengembangkan dan memperluas 

wacana kajian dalam ilmu hubungan internasional yang terfokus pada pendekatan 

mikro, dalam hal ini individu sebagai pengambil kebijakan politik luar negeri suatu 

Negara, serta memberi gambaran baru mengenai kebijakan politik luar negeri Barack 

Obama selaku pemimpin dan individu pengambil kebijakan AS dalam normalisasi 

hubungan dengan Kuba. 
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1.4 PenelitianTerdahulu 

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah tentu terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang di jadikan referensi sebagai bahan acuan penulis. Penelitian ini menggunakan 

lima penelitian terdahulu. Penelitian pertama adalah jurnal dari Brianna Lee yang 

berjudul U.S-Cuba Relations.15 Dalam tulisannya menjelaskan mengenai latar 

belakang konflik antara AS dan Kuba sehingga membuat kedua negara tersebut 

terjebak dalam konflik yang tak berkesudahan. Dalam tulisan ini Brianna juga 

memaparkan hambatan dan tantangan yang akan dihadapi kedua negara dalam proses 

normalisasi hubungan diplomatik, usaha pemulihan hubungan diplomatik, serta opini 

publik dalam menyikapi isu tersebut. 

Brianna Lee menjelaskan bahwa pemulihan hubungan diplomatik antar kedua 

negara tak terlepas dari peristiwa Barack Obama dan Raul Castro yang mengumumkan 

bahwa AS dan Kuba akan memulihkan hubungan diplomatik penuh untuk pertama 

kalinya dalam lebih dari lima puluh tahun. Pengumuman itu menyusul pertukaran 

tawanan. Kesepakatan itu dicapai setelah delapan belas bulan dari pembicaraan rahasia 

antara pejabat Kuba-AS yang didorong dan ditengahi oleh Paus Francis. Selain 

pembebasan tawanan, AS sepakat untuk lebih memudahkan larangan pengiriman uang, 

perjalanan, dan perbankan. 

                                                           
15 Brianna Lee, 2014, U.S-Cuba Relations, Council on Foreign Relations, Jurnal dalam 
http://www.cfr.org/cuba/us-cuba-relations/p11113 (26/4/2016 ; 16.56 WIB) 

http://www.cfr.org/cuba/us-cuba-relations/p11113
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Jajak pendapat yang dilakukan tak lama setelah pengumuman normalisasi 

hubungan AS-Kuba pada Desember 2014 menemukan bahwa mayoritas orang AS 

mendukung untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Kuba. Sebuah 

jejak pendapat dari Pew Research menemukan bahwa 63 persen warga AS mendukung 

melanjutkan hubungan diplomatik dengan Kuba, dan 66 persen ingin mengakhiri 

embargo perdagangan. Sebuah jajak pendapat dari Washington Post menemukan 

bahwa 74 persen dari responden mendukung mengakhiri larangan perjalanan warga AS 

ke Kuba. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Florida International University 

menunjukkan bahwa mayoritas warga Kuba maupun AS juga mendukung normalisasi 

hubungan dan megakhiri embargo ekonomi. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan 

oleh perusahaan AS Bendixen & Amandi Internasional menemukan bahwa 97 persen 

dari warga Kuba mendukung pemulihan hubungan.diplomatik. Normalisasi antara AS-

Kuba telah dirayakan di banyak negara Amerika Latin, terutama rencana penghapusan 

embargo ekonomi oleh AS terhadap Kuba. 

Penelitian ini penulis gunakan sebagai penelitian terdahulu dikarenakan penelitian 

ini banyak memaparkan perkembangan yang terjadi pasca kedua pemimpin negara 

tersebut mengumumkan untuk saling berdamai. Selain itu penelitian ini juga 

memaparkan respon positif dari berbagai pihak dalam upaya normalisasi hubungan 

diplomatik AS-Kuba yang berdasarkan hasil dari jajak pendapat. Kesamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas 

megenai normalisasi hubungan diplomatik AS-kuba, sedangkan perbedaannya adalah 
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penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada pengaruh Barack Obama dalam 

mengambil kebijakan normalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba. 

Penelitian kedua berjudul, U.S. and Cuba Relations: Prospects for the Future oleh 

Lieutenant Colonel Carl G. Roe.16 Penelitian ini mengangkat momentum 32 tahun 

setelah revolusi Kuba yang dipimpin Fidel Castro yang berfokus bagaimana upaya-

upaya yang mungkin dilakukan AS dalam menyingkirkan paham komunis di Kuba dan 

upaya dalam memperbaiki hubunga kedua negara. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

AS memiliki pendekatan dalam pengambilan kebijakan luar negerinya diantaranya 

pendekatan konservatif dan pendekatan liberal. Pendekatan konservatif memeiliki 

perspektif yang pada dasarnya membagi dunia sesuai dengan pusat-pusat kekuatan 

utama. Bahwa setiap pusat kekuasaan beroperasi dalam lingkungan pengaruhnya dan 

mempertahankan pengaruh itu. Amerika Latin adalah wilayah pengaruh AS sedangkan 

Kuba tidak di bawah pengaruh AS maka harus diisolasi. Pendekatan liberal masih dapat 

mendukung pelunakan kebijakan AS terhadap Kuba. 

Dalam tulisannya menjelaskan mengapa Kuba dapat bertahan dengan embargo 

ekonomi yang diterapkan oleh AS. Secara historis Kuba percaya bahwa mereka telah 

lama didominasi oleh AS. Dalam benak para intelektual Kuba bahwa pada tahun 1893, 

AS menggantikan Spanyol sebagai aktor penjajah baru. Fidel Castro mengatakan dasar 

bagi kebijakan luar negeri Kuba adalah Marxisme-Leninisme yang tak lain merupakan 

salah satu bipolaritas, dibagi antara sistem sosialis Uni Soviet dan kapitalis imperialis 

                                                           
16 Lieutenant Colonel Carl G. Roe , 1991, U.S. and Cuba Relations: Prospects for the Future, Jurnal 
dalam http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a236961.pdf (25/12/2016, 21:33) 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a236961.pdf
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AS. Kuba dengan dukungan pemberontakan dan gerakan sayap kiri dapat dikatakan 

sedikit sukses dalam jangka pendek, tetapi kegagalan jangka panjang karena 

kemunduran besar di Nikaragua dan El Salvador seta ditambah dengan kebijakan luar 

negeri Uni Soviet tidak mendukung perang pembebasan nasional. Elemen utama dari 

kebijakan luar negeri Kuba bahwa kelangsungan hidup dari revolusi telah terjadi dan 

kepemimpinan pemerintahan Komunis Fidel Castro akan terus ada. 

Carl G. Roe beranggapan bahwa sangat sulit menjalin hubungan baik dengan Kuba 

selama masih dipimpin oleh Castro, namun terlepas dari itu penulis memberikan solusi 

bagi AS untuk Kuba diantarany AS memberikan bantuan langsung maupun pinjaman 

dari bank dunia ataupun IMF, melakukan investasi diberbagai bidang, mencabut 

embargo ekonomi dan mencabut larangan berwisata. Carl juga menjelaskan skenario 

yang dapat dilakukan AS dalam menguasai kembali kuba. Skenarionya adalah 

pengambil alihan secara damai, AS mempengaruhi pemerintahan transisi dengan 

meningkatkan pengaruh-pengaruh militer, AS membantu dalam mengambangkan 

program bantuan ekonomi. Inisiatif kebijakan ini bisa membantu penghapusan sisa-

sisa komunisme di Kuba pasca Fidel Castro. 

Penelitian Carl G. Roe dijadikan sebagai salah satu pemelitian terdahulu karena 

mempunyai kesamaan cakupan kajian yakni mengenai AS dan Kuba. Penelitian Carl 

G. Roe memaparkan mengenai kebijakan yang diambil oleh AS terhadap Kuba serta 

memberikan solusi yang sekiranya dapat digunakan AS dalam membangun kembali 

hubungan baik dangan Kuba. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai 
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pengaruh Barack Obama dalam mengambil kebijakan normalisasi hubungan 

diplomatik AS-Kuba. 

Penelitian ketiga adalah skripsi yang berjudul Prospek Hubungan AS-Kuba pada 

Masa Pemerintahan Barack Obama oleh Dedi Hariyanto.17 Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisa pengaruh kebijakan luar negeri pemerintahan AS yang ditujukan 

kepada Kuba di bawah kepemimpinan Barack Obama terhadap perbaikan hubungan 

antara AS-Kuba. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan AS-Kuba ketika 

Fidel Castro mengambil alih kepemimpinan di Kuba. Dibawah pemerintahannya, 

hubungan AS-Kuba mulai memburuk. Banyak pabrik-pabrik maupun perusahaan yang 

didirikan oleh AS dinasionalisasi oleh pemerintahan Fidel Castro. Kehilangan power 

atas daratan Kuba juga berarti kehilangan satu poin kepentingan dalam negeri AS atas 

Kuba, dan hal ini merupakan titik awal pembatasan hubungan antara AS-Kuba. Sejak 

berakhirnya revolusi Kuba sampai pada saat berakhirnya masa jabatan George W. Bush 

sebagai presiden AS, hubungan yang terjalin antara AS-Kuba tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. Hanya terdapat beberapa perubahan kecil yang belum 

mampu untuk memperbaiki hubungan diplomatik dan kerjasama antar kedua negara. 

Namun ketika AS dipimpin oleh Barack Obama mulai menujukkan langkah perbaikan 

antar keduanya. 

                                                           
17 Dedi Hariyanto, 2011, Prospek Hubungan As-Kuba pada Masa Pemerintahan Barack Obama, 
Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi dalam 
http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1736?show=full (26/4/2016, 20.19 WIB) 

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1736?show=full
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Dalam penelitiannya Dedi Hariyanto menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintahan Barack Obama belum cukup kuat untuk memperbaiki 

hubungan antara AS-Kuba. Meskipun terdapat perubahan positif dalam hubungan 

kedua negara karena adanya beberapa kesesuaian kepentingan, hanya saja masih 

terlihat ketegangan yang serius pada hubungan kedua negara. Perbedaan politcal will 

merupakan penyebab utama belum terwujudnya hubungan harmonis antar kedua 

negara seperti yang terjadi sebelum tahun 1959. Pemerintahan AS yang bersikeras 

ingin mewujudkan demokratisasi di seluruh wilayah Amerika mendapat penolakan 

tegas dari pemerintahan Kuba yang ingin menyelamatkan dan mengembangkan 

semangat revolusi demi kemajuan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mereka. 

Penelitian Dedi Hariyanto dijadikan sebagai salah satu pemelitian terdahulu karena 

mempunyai kesamaan cakupan kajian yakni mengenai hubungan AS-Kuba pada masa 

pemerintahan Barack Obama. Hanya saja, penelitian Dedi Harianto membahas 

mengenai prospek dan usaha-usaha perbaikan hubungan AS-Kuba yang dilakukan oleh 

pemerintahan Barack Obama. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai 

pengaruh Barack Obama dalam mengambil kebijakan normalisasi hubungan 

diplomatik AS-Kuba. 

Penelitian keempat adalah jurnal yang berjudul Persepsi Suharto dan Perubahan 

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadp Cina Pada Awal Orde Baru oleh Hafid 
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Adim.18 Penelitian ini menjelaskan mengenai penyebab terjadinya perubahan 

kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Cina pada awal masa orde baru. Pada masa 

pemerintahan presiden Soeharto, Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri 

yang cenderung kekiri-kirian. Hal ini tampak dari adanya dugaan akan keterlibatan 

Cina dalam kudeta yang (dituduhkan) dilakukan oleh PKI yang berujung pada 

pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina, meskipun dugaan tersebut 

masih belum jelas. 

Dalam penelitiannya keputusan membekukan hubungan diplomatik Indonesia 

terhadap Cina tak terlepas dari persepsi yang tertanam dalam diri Suharto. Persepsi 

Suharto dibentuk oleh sistem keyakinan yang dianutnya, tak terlepas pula dari latar 

belakang Suharto yang dikenal sangat menjunjung tinggi adat budaya Jawa. Dengan 

latar belakang seperti itu maka wajar jika kemudian Suharto mempercayai bahwa 

seorang penguasa mesti mengikuti adat Jawa. Hal ini tak terlepas dari Suharto yang 

lahir dan dibesarkan dari adat Jawa. Dalam Kaitannya dengan budaya Jawa yang Ia 

anut, bahwa Suharto mengkategorikan Cina sebagai pihak yang membantu penjahat, 

dalam hal ini PKI. 

Dengan mengacu pada butir ajaran Jawa tersebut, maka pembenaran berperang 

terhadap penjahat disebabkan karena penjahat merupakan virus deskruptif bagi 

terwujudnya ketentraman bersama. Karena itulah, pada awal pemerintahannya Suharto 

                                                           
18 Hafid Adim Pradana, Persepsi Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar  Negeri Indonesia  terhadap 
Cina  pada Awal Orde Baru, Jurnal dalam 
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/10427/8302 (9/12/2016, 23:40 WIB) 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/10427/8302
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berfokus pada upaya menghapus keberadaan PKI yang dianggap sebagai penjahat, 

sehingga pihak yang membantu PKI, yaitu Cina tentunya juga dianggap sebagai 

penjahat yang harus diperangi. Apalagi Cina pada saat itu dipimpin oleh Mao Zedong 

berambisi menyebarkan paham Komunisme diseluruh dunia. Penelitian Hafid Adim 

dijadikan sebagai salah satu pemelitian terdahulu karena mempunyai kesamaan 

pendekatan yang digunakan yakni pendekatan teori persepsi. Hanya saja, penelitian 

Hafid Adim membahas mengenai pengaruh Soeharto yang menyebabkan perubahan 

kebijakan politik luar negeri Indonesia ke Cina pada masa awal Orde Baru. Sedangkan 

penelitian penulis membahas mengenai faktor pengaruh Barack Obama yang 

menyebabkan keluarnya kebijakan normalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba. 

Penelitian kelima adalah skripsi yang berjudul Pengaruh Idiosyncratic Raul Castro 

Hubungan Luar Negeri Kuba-Amerika Serikat oleh J.M Papasi.19 Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui respon apa yang diambil pemerintahan AS terhadap Raul 

Castro dan perubahan yang terjadi dalam hubungan luar negeri kedua negara. Dalam 

proses pengambilan keputusan), tidak hanya dipengaruhi aspek internal yang terdapat 

dalam negeri negara yang bersangkutan maupun aspek eksternal, namun keberadaan 

faktor idiosyncratic juga memainkan peranan yang tidak dapat dikatakan sedikit. 

Sebuah keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemimpin suatu negara tidak 

                                                           
19 J.M Papasi, 2015, Pengaruh Ididosyncratic raul Castro Hubungan Luar Negeri Kuba- Amerika 
Serikat, Bandung: Universitas Komputer Indonesia. Skripsi dalam 
http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Prof-Papasi-Dewi-Triwahyuni-M-Bayu-Saputra.pdf  
(12/11/2016, 15:45 WIB) 

http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Prof-Papasi-Dewi-Triwahyuni-M-Bayu-Saputra.pdf
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lepas dari faktor idiosyncratic pemimpin tersebut. Maka tidak jarang kepribadian yang 

berbeda dapat menghasilkan sebuah keputusan maupun kebijakan yang berbeda pula. 

Dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat perbedaan idiosyncratic antara 

mantan presiden Fidel Castro dan presiden Raul Castro, hal tersebut tercermin dari 

berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Raul Castro sangat bertolak 

belakang dengan Kuba pada saat dipimpin oleh Fidel Castro. Pada masa Fidel Castro, 

Kuba dikenal sebagai sebuah negara komunis yang sangat tertutup. Baik dalam segi 

peredaran arus informasi ke dalam negara tersebut maupun kontak warganegaranya ke 

dunia luar, adanya krisis ekonomi yang di alami. Namun setelah dipimpin oleh Raul 

Castro, Kuba berusaha untuk dapat keluar dari anggapan bahwa negara tersebut adalah 

negara yang tertutup serta terisolasi dari dunia internasional dan berusaha mengurangi 

sedikit beban yang dialami rakyatnya. Salah satu cara yang ditempuh Raul Castro 

adalah melakukan pengangkatan pelarangan perjalanan ke luar negeri dari Kuba, 

memberikan izin kepemilikan telepon selular untuk dapat berkomunikasi dengan 

keluarga mereka di luar negeri. Sedangkan cara yang ditempuh untuk mengurangi 

dampak krisis ekonomi tersebut, Raul mengeluarkan perizinan untuk mendirikan dan 

memiliki usaha sendiri dalam skala kecil. 

Penelitian J.M Papasi dijadikan sebagai salah satu pemelitian terdahulu karena 

mempunyai kesamaan pendekatan dan cakupan kajian yakni pengaruh individu dalam 

mengambil kebijakan normalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba. Hanya saja, 

penelitian J.M Papasi menjelaskan mengenai pengaruh Raul castro. Sedangkan 

penelitian penulis membahas mengenai pengaruh Barack Obama. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

n
No. 

Nama/Judul Metodologi Hasil 

1. Brianna Lee/U.S-Cuba 
Relations 

-Deskriptif 
 

1.   Banyak kelompok-
kelompok hak asasi 
yang memuji 
normalisasi 
hubungan AS-
Kuba. 

2.   Barack Obama akan 
terus menggunakan 
kewenangan 
eksekutifnya untuk 
membuka hubungan 
AS-Kuba. 

3.   Sektor perdagangan, 
investasi, 
perbankan, 
telekomunikasi, 
farmasi, pertanian, 
dan wisata 
merupakan bagian-
bagian yang akan 
dinormalisasi.  

 
2

2. 
 
Lieutenant Colonel 
Carl G. Roe / U.S. and 
Cuba Relations: 
Prospects for the 
Future 

 
-Deskriptif 
 

 
1. Kebijakan politik 

dari badan 
administratif AS 
sejak tahun 1959 
telah gagal 
menyingkirkan 
paham komunis dari 
Kuba. 

2. Solusi dalam 
memperbaiki 
hubungan kedua 
negara adalah 
adalah dengan 
memberikan 
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bantuan langsung 
maupun pinjaman 
dari bank dunia 
ataupun IMF, 
melakukan investasi 
di berbagai bidang, 
mencabut embargo 
ekonomi serta 
larangan wisata. 

 
 

3
3. 

 
Dedi 
Hariyanto/Prospek 
Hubungan As-Kuba 
pada Masa 
Pemerintahan Barack 
Obama 

 
-Deskriptif 
-Memakai Teori Politik 
Luar Negeri 
 

 
1.   Kebijakan-

kebijakan yang 
dibuat oleh 
pemerintahan 
Barack Obama 
belum cukup kuat 
untuk memperbaiki 
hubungan antara 
AS-Kuba. 

2.   Perbedaan politcal 
will merupakan 
penyebab utama 
belum terwujudnya 
hubungan harmonis 
antar kedua negara 
seperti yang terjadi 
sebelum tahun 
1959. 

4
4. 

 
Hafid Adim 
Pradana/Persepsi 
Suharto dan 
Perubahan Kebijakan 
Luar Negeri Indonesia 
Terhadap Cina pada 
Awal Orde Baru. 

 
- Eksplanatif 
-Memakai Teori 
Persepsi 
-Fokus pada kebijakan 
Indonesia pada masa 
pemerintahan Suhato 
yang memutuskan 
hubungan diplomatik 
Indonesia-Cina. 

 
1. Persepsi Suharto 

menganggap Cina 
sebagai ancaman 
bagi Indonesia dan 
turut terlibat dalam 
peristiwa 1965.  

2. Persepsi Suharto 
dipengaruhi oleh 
sistem 
keyakinannya yang 
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dibentuk oleh adat 
budaya Jawa. 

5
5. 

 
 
6 
6 

 
J.M Papasi/Pengaruh 
Idiosyncratic Raul 
Castro Hubungan 
Luar Negeri Kuba-
Amerika Serikat. 

 
-Eksplanatif 
-Memakai Teori 
Idiosyncratic Hermann 
dan Falkowski 

 
1. Kepribadian dan 

karakter yang 
dimiliki Raul Castro 
berdasarkan teori 
idiosyncratic, 
mempunyai 
kepribadian 
influential dengan 
ciri-ciri: High 
Nasionalism. 

2. AS merespon baik 
dengan mendukung 
perubahan yang 
dilakukan oleh 
Kuba. 

3. Karakteristik Raul 
Castro yang sangat 
berbeda jauh 
dengan presiden 
Kuba sebelumnya, 
hal ini terlihat dari 
setiap kebijakan-
kebijakan yang 
dikeluarkan. 

6 
6. 

 
Andi Anjar/Pengaruh 
Barack Obama 
Terhadap Kebijakan 
Normalisasi 
Hubungan Diplomatik 
AS-Kuba 

 
-Eksplanatif 
-Memakai Teori 
Persepsi 

 
1.   Sebagai presiden 

AS, Barack Obama 
mempunyai 
kekuasaan tinggi 
untuk 
mempengaruhi 
kebijakan 
pemerintah AS. 

2.    Kebijakan AS di 
bawah 
pemerintahan 
Barack Obama yang 
menormalisasi 
hubungan 
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diplomatik dengan 
Kuba tak terepas 
dari komitmen 
“perubahan” dan 
usaha dalam 
memperbaiki iklim 
internasional. 

3.   Persepsi Barack 
Obama dipengaruhi 
oleh sistem 
keyakinannya yang 
terbentuk melalui 
pengalaman masa 
lalunya, baik 
pengalaman 
diskriminasi, 
lingkungan 
multikultur, 
maupun upaya 
dalam menegakkan 
keadilan. 

 

1.5 KerangkaPemikiran/KajianTeoritis 

Untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Barack Obama Terhadap 

Normalisasi Hubungan Diplomatik AS-Kuba, penulis menggunakan teori sebagai 

berikut: 

 

 1.5.1 Teori Persepsi 

Analisis pada tingkat individu sebagai agen pembuat keputusan adalah penting 

karena hal ini akan membantu memahami bagaimana cara individu tersebut mengambil 

keputusan, persepsi apa yang menjadi dasar bagi seorang individu dalam menganalisis 

suatu keputusan, bagaimana cara individu berinteraksi dengan berbagai macam bentuk 
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grup baik dalam skala kecil maupun besar dan lain-lain, sehingga hal ini akan 

memungkinkan seorang analis untuk menelusuri, mengantisipasi dan bahkan 

memprediksi keputusan yang akan diambil oleh individu terebut di masa depan. 

Individu merupakan salah satu aktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri dengan 

mengatasnamakan negara. Maka dari itu penulis menggunakan teori persepsi dalam 

menjelaskan sikap Barack Obama selaku individu pengambil kebijakan. 

Level analisis individu ini berangkat dari pandangan realisme yang menyatakan 

bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam sistem internasional. Dalam hal ini, 

peran individu sebagai pengambil keputusan atau pemimpin tidak dianggap sebagai 

representasi dirinya sendiri, melainkan dianggap sebagai representasi negara. Hal ini 

dikarenakan pemimpin dalam merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan pasti 

didasarkan pada kepentingan nasional negaranya. Hans Morgenthau menjelaskan 

bahwa tindakan pemimpin memungkinkan bagi para analis untuk menelusuri dan 

mengantisipasi langkah-langkah apa saja yang telah dan akan dilakukan20 

Teoritis yang menerapkan tingkat analisis ini berasumsi bahwa pengetahuan politik 

adalah pengetahuan tentang manusia. Yaitu pengetahuan tentang bagaimana manusia 

berpikir tentang dirinya sendiri, bagaimana mereka memandang dunia dan tempat 

hidup di dalamnya, dan apa yang menurut mereka penting dalam hidup ini. Segala 

                                                           
20 Laura Neack, 2008, The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era Second Edition, 
USA: Rowman & Littlefield Publisher, INC, hal.31-32, Diakses dalam 
https://books.google.co.id/books?id=7N9O-
igbK_gC&printsec=frontcover&dq=The+New+Foreign+Policy:+Power+Seeking+in+a+Globalized+E
ra&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20New%20Foreign%20Policy%3A%20Power%
20Seeking%20in%20a%20Globalized%20Era&f=false (23/4/2016, 15:12 WIB) 

https://books.google.co.id/books?id=7N9O-igbK_gC&printsec=frontcover&dq=The+New+Foreign+Policy:+Power+Seeking+in+a+Globalized+Era&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20New%20Foreign%20Policy%3A%20Power%20Seeking%20in%20a%20Globalized%20Era&f=false
https://books.google.co.id/books?id=7N9O-igbK_gC&printsec=frontcover&dq=The+New+Foreign+Policy:+Power+Seeking+in+a+Globalized+Era&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20New%20Foreign%20Policy%3A%20Power%20Seeking%20in%20a%20Globalized%20Era&f=false
https://books.google.co.id/books?id=7N9O-igbK_gC&printsec=frontcover&dq=The+New+Foreign+Policy:+Power+Seeking+in+a+Globalized+Era&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20New%20Foreign%20Policy%3A%20Power%20Seeking%20in%20a%20Globalized%20Era&f=false
https://books.google.co.id/books?id=7N9O-igbK_gC&printsec=frontcover&dq=The+New+Foreign+Policy:+Power+Seeking+in+a+Globalized+Era&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20New%20Foreign%20Policy%3A%20Power%20Seeking%20in%20a%20Globalized%20Era&f=false


23 
 

tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan tak bisa dilepaskan dari perilaku 

politik individu.21 

Teori persepsi berbeda dengan teorisasi tentang naluri dan kepribadian. Naluri dan 

kepribadian merupakan segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi 

atau “citra” bersifat dinamik. Ketika kita bereaksi terhadap dunia sekitar kita, menurut 

Kenneth Bouilding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. “Kita 

harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan 

negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakkta situasi yang 

“objektif” ... tetapi terhadap “citra” mereka tentang situasi itu. Yang menentukan 

perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia itu”.22 Bahwa 

persepsi seorang pemimpin atau individu pengambil kebijakan memainkan peran 

dalam menentukan perilaku suatu negara. 

Bruce Russett dan Harvey Starr menjelaskan bagaimana hubungan antara citra, 

perepsi dan perilaku internasional. Tahap pertama dalam proses pembuatan keputusan 

politik luar negeri adalah timbulnya suatu situasi, yaitu timbulnya suatu masalah. 

Sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh para pembuat keputusan, ada tiga hal 

yang terjadi. Pertama, adanya semacam stimulus atau rangsangan dari lingkungan, 

yang disebut “trigger event”. Kedua, adanya upaya mempersepsi stimulus itu. Ini 

adalah proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata, dan menilai 

                                                           
21 Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi, Yogyakarta: 
Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Madha, hal. 1 
22 Ibid, hal. 19 



24 
 

informasi yang masuk tentang dunia sekitarnya. Ketiga, adanya upaya menafsirkan 

stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada 

citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan.23 

Gambar 1.1 Hubungan antara sistem Keyakinan dengan Pembuatan 

Keputusan Politik Luar Negeri24 

 

Ole R. Holsti membuat diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya 

dengan citra dan sistem keyakinan (Gambar 1.1). Tanggapan seseorang terhadap suatu 

situasi, atau suatu stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para 

pembuat keputusan, seperti halnya manusia dipengaruhi oleh berbagai proses 

                                                           
23 Ibid hal. 20 
24 Ole R. Holsti, The Belief System and National Images: A Case Study, California: Stanford University, 
hal. 245, Diakses dalam 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.e
du/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id (15/12/2016, 03:40 WIB) 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id


25 
 

psikologik yang mempengaruhi persepsi dan proses psikologik lain yang membentuk 

kepribadiannya.25 

Ole R. Holsti membedakan tiga komponen persepsi, yaitu nilai, keyakinan, dan 

pengetahuan (fakta). Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu 

dibanding realitas lainnya. Nilai memberikan harga relatif kepada objek dan kondisi. 

Keyakinan adalah benar, terbukti atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan 

pada penerimaan informasi sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama 

dengan data sendiri. Ini adalah suatu pernyataan analitis yang menghubungkan satuan-

satuan data kedalam suatu pola “yang teruji”. Sedangkan pengetahuan bersumber dari 

data atau informasi yang diterima dari lingkungan. Pengetahuan adalah unsur kunci 

dalam pembentukan dan perubahan sistem perseptual.26  

Menurut Ole R. Holsti, “sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang 

membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu 

meliputi realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan 

preferensi nilai tentang apa yang “seharusnya terjadi”.27 Pendapat Ole R. Holsti juga 

didukung oleh K.J Holsti yang berpendapat bahwa setiap gambaran tujuan, pilihan di 

atara rangkaian tindakan, atau tanggapan tehadap situasi di lingkungan dapat dijelaskan 

sebagian dari sudut persepsi realitas para pembuat kebijakan. Orang (atau lembaga: 

negara, organisasi dll) bertindak dan memberi reaksi menurut citra mereka tentang 

                                                           
25 Mohtar Mas’oed , Op. Cit. hal. 20 
26 Walter S. Jones, 1993, Logika Hubungan Internasional, terj, Jakarta: Gramedia, hal. 278. 
27 Mohtar Mas’oed , Op. Cit. hal. 22 
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lingkungan tersebut. Sistem nilai, kepercayaan yang dianut, dan pengetahuan mengenai 

fakta realitas tertentu dapat mempengaruhi persepsi sebuah negara dalam memberikan 

reaksi atau mengambil kebijakan terhadap realitas tertentu tersebut.28 Argumen Ole R. 

Holsti juga didukung oleh Miller yang berpendapat bahwa “sistem kepercayaan terdiri 

dari sejumlah gambar masa lalu, sekarang, dan masa depan, termaksud semua 

akumulasi pengetahuan terorganisir yang menjelaskan tentang sistem itu sendiri dan 

dunia”.29 

Russet dan Starr menjelaskan bagaimana citra seseorang mempengaruhi 

persepsinya tentang dunia di sekitarnya. Dimulai dari nilai dan keyakinan seseorang 

membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa 

yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasarkan sikap dan citra yang 

telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan. Dalam hal ini terdapat dua 

jenis citra, yaitu yang terbuka dan tertutup. Citra yang terbuka adalah citra yang 

menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra 

yang telah dipegang itu, bahkan kalau perlu mengubah citra yang sudah dianut itu agar 

cocok dengan kenyataan. Citra yang tertutup, karena alasan-alasan psikologik, 

menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan 

                                                           
28 K.J. Holsti, 1988, Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis, terj. Jakarta: Erlangga, hal. 86 
29 G. A. Miller, 1960, Plans and Structure of behavior, New York: Holt, hal. 16, dalam Ole R. Holsti, 
The Belief System and National Images: A Case Study, California: Stanford University, hal. 245, Diakses 
dalam 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.e
du/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id (15/12/2016, 05:12 WIB) 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
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dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu dari informasi yang masuk kemudian 

bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada.30 

Hal serupa juga disampaikan oleh Rokeach yang menyatakan bahwa “sikap ekstrim 

tertutup, bahwa informasi baru adalah hanya bersifat merusak dengan membatasinya 

keluar, megubahnya, atau mendesaknya dengan mengisolasi batasan. Dengan jalan 

ini sistem kepercayaan – ketidak percayaan adalah tidak lengkap. Pada sikap ekstrim 

terbuka memiliki jalan berbeda dimana informasi baru diterima sebagai ... dimana 

yang menghasilkan “keaslian” perubahan dalan keseluruhan kepercayaan – ketidak 

percayaan.31 

Dalam penelitian ini teori persepsi digunakan sebagai alat untuk menjelaskan 

perilaku dari Barack Obama, yang mana dalam pemerintahannya mengambil kebijakan 

normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba. Jika teori ini diaplikasikan terhadap 

kebijakan normalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba, pandangan Holsti tentang nilai 

dan keyakinan tersebut ternyata dimiliki AS, yang terwakili oleh Presiden Barack 

Obama selaku aktor pengambil kebijakan. Nilai dan sistem keyakinan yang dimiliki 

oleh Barack Obama yang diperoleh dari informasi atau wawasan yang ia dapatkan 

sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan normalisasi hubungan diplomatik 

AS-Kuba. Hal ini terlihat dari latar belakang Barack Obama yang merupakan peraih 

                                                           
30 Mohtar Mas’oed , Op. Cit. hal. 21 
31 M. Rokeach, 1960, The Openand Closed Mind,New York: Basic Books, hal. 50, dalam dalam Ole R. 
Holsti, The Belief System and National Images: A Case Study, California: Stanford University, hal. 246, 
Diakses dalam 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.e
du/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id (15/12/2016, 05:48 WIB) 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9bd3TFEeKMwJ:https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%2520504/Holsti.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id
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Nobel Perdamaian, karena usahanya dalam memperbaiki iklim internasional. Selain itu 

Barack Obama banyak melakukan perjuangan melawan permasalah ras dan segala 

bentuk diskriminasi, yang dimana salah satu faktor putusnya hubungan diplomatik AS-

Kuba disebabkan oleh perbedaan ideologi kedua negara. 

Latar belakang pengambilan kebijakan normalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba 

oleh Barack Obama menurut teori persepsi sangat dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan 

yang bersumber dari informasi atau pengetahuan yang diterimanya, kemudian 

membentuk konstruksi berpikir. Konstruksi berpikir tersebut kemudian mempengaruhi 

sistem keyakinan yang secara otomatis memunculkan kecendrungan pandangannya 

dalam mengambil kebijakan normalisasi hubungan diplomatik terhadap Kuba. 

 

1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Dalam proses memilih tingkat analisa, kita harus menetapkan unit analisanya yaitu 

perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan yang biasa disebut 

sebagai variable dependen, serta unit eksplanasinya yaitu dampaknya terhadap unit 

analisa hendak kita amati yang biasa disebut sebagai variable independen. Variable 

dependen atau unit analisa adalah variabel yang akan dijelaskan, sedangkan variabel 

independen atau unit eksplanasi adalah variabel yang hendak diamati.32 

                                                           
32 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi, Jakarta: LP3ES, hal. 
35  
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Berdasarkan judul dari penelitian ini kita dapat mengidentifikasi variabel-

variabelnya. Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu pengaruh persepsi Barack 

Obama yang merupakan presiden AS sebagai unit eksplanasi atau variabel 

independennya dan peristiwa normalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba sebagai unit 

analisanya atau variabel dependennya. 

Terdapat tiga kelompok tingkat analisa yang bisa dilihat dari tiga kemungkinan. 

Pertama, yang unit eksplanasinya berada pada tingkat yang lebih rendah maka disebut 

sebagai analisa reduksionis. Kedua, yang unit eksplanasinya dan unit analisanya berada 

pada tingkat yang sama maka disebut sebagai analisa korelasionis. Ketiga, yang unit 

eksplanasinya berada pada tingkat yang lebih tinggi maka disebut sebagai analisa 

induksionis.33 Berdasarkan klasifikasi tersebut maka penelitian ini termaksud pada 

analisa reduksionis. 

 

1.6.2 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian eksplanatif. Penelitian 

eksplanatif adalah penelitian yang melibatkan hubungan dua variabel atau lebih 

melalui penggunaan teori dan konsep dalam menjelaskan suatu fenomena. Penelitian 

eksplanatif mengharuskan penulis menentukan hipotesis awal dalam penelitiannya 

serta mengharuskan peneliti menyusun operasionalisasi perangkat teori yang telah 

dijabarkan untuk dijadikan sebagai alat dalam mengkaji hipotesis.34 

                                                           
33 Ibid, hal. 39 
34 Uber silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama, hal. 30 
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1.6.3 Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data akan menentukan proses pancarian, pemilahan, dan pengolahan 

data yang digunakan dalam riset. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data secara deduksi, yaitu data mengenai fenomena yang diteliti diujikan 

dengan teori sebagai basis analisis dalam riset yang mempengaruhi proses 

pembentukan hipotesa. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian adalah pencarian yang intensif dan terarah untuk memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman mengenai fenomena sosial atau fisik. Dalam arti luas, 

penelitian mencakup setiap aktivitas pengumpulan data, informasi, dan fakta untuk 

pengembangan pengetahuan.35 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data studi pustaka. Data bisa didapat melalui berbagai macam sumber 

baik itu buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, maupun referesi internet yang 

kemudian diolah sesuai dengan metode kepenulisan. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar lebih mudah dipahami hendaknya peneliti membagi ruang lingkup penelitian 

dalam dua bagian. Tujuannya adalah agar pembahasan masalah terarah pada pokok 

permasalahan yang akan diteliti. 

                                                           
35 Umar Suryadi Bakry, 2016, Metode Penelitian Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
hal.151 
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1.6.5.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah ketika masing-masing pemimpin negara 

mengumumkan secara resmi mengenai dibukanya hubungan diplomatik AS dan Kuba, 

mulai tahun 2014 pada masa akhir kepemimpinan Barack Obama tahun 2016.  

1.6.5.2 Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini adalah penulis akan membahas mengenai 

pengaruh Barack Obama sebagai aktor pengambil kebijakan. Kebijakan yang 

dimaksud adalah keputusan AS dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan 

Kuba yang mulai terputus selama sentengah abad lebih. 

1.7 Hipotesa 

Pada kasus ini, Barack Obama melakukan normalisasi hubungan diplomatik 

dengan Kuba dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan Barack Obama terbentuk dari latar 

belakang kehidupannya. Barack Obama terlahir dari keturunan Amerika-Afrika yang 

berkulit hitam dan masa remaja Barack Obama dipenuhi dengan rasa frustasi akibat 

perilaku rasial di AS sangat kental terjadi terhadap orang-orang kulit hitam. Ketika 

Barack Obama memulai karir politiknya, ia selalu memperjuangkan penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terutama isu rasial, dari pengalaman tersebut membuat 

Barack Obama lebih tolerantif terhadap perbedaan yang ada. Dengan mengusung tema 

“perubahan”  dalam pidato pelantikannya sebagai presiden AS, Barack Obama 
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menggaris bawahi kesetaraan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, tidak 

hanya di negaranya tetapi juga diseluruh dunia. 

Barack Obama telah berhasil menarik simpatik masyarakat AS dan internasional 

melebihi pemilihan presiden AS sebelumnya melalui rencana kebijakan luar negeri AS 

yang termuat dalam situs Barack Obama, diantaranya: mengakhiri perang di Irak, 

menutup penjara Guantanamo, menghentikan pertempuran melawan Al-Qaeda, 

memimpin dunia dalam memerangi ancaman umum seperti senjata nuklir, teroris, 

perubahan iklim dan kemiskinan, pemusnahan masal suatu bangsa dan penyebaran 

berbagai penyakit. Berdasarkan hal itu pula Barack Obama mendapatkan Nobel 

Perdamaian atas usahanya memperbaiki iklim internasional. Normalisasi hubungan 

diplomatik AS-Kuba merupakan langkah nyata Barack Obama dalam memperbaiki 

iklim internasional yang lebih baik. Stimulus yang menjadikan Barack Obama 

menormalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba dikarenakan, ketika Kuba mulai 

dipimpin oleh Raul Castro sikap yang ditunjukan lebih terbuka dan pragmatis 

dibandingkan Fidel Castro. Interprestasi dari stimulus tersebut itulah yang membuat 

Barack Obama menormalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba berdasarkan teori 

persepsi. 
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