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BAB II 

BARACK OBAMA & FLUKTUASI HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT-

KUBA 

 

Perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh seorang pemimpin 

negara, setiap pergantian pemimpin maka berganti pula kebijakan-kebijakan yang 

nantinya akan dikeluarkan oleh negara tersebut. Baik dan buruknya hubungan 

diplomatik antar negara dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, 

kebijakan tersebut semata-mata untuk kepentingan nasional. Seperti apa yang terjadi 

antar AS di bawah pimpinan Barack Obama dan Kuba di bawah pimpinan Raul Castro, 

seiring perjalanannya hubungan kedua negara sering kali mengalami pasang surut yang 

disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan 

mengenai Barack Obama, yang nantinya sangat memperngaruhi perubahan kebijakan 

AS atas Kuba. Serta akan membahas sejarah pasang surut hubungan antar Amerika 

Serikat dan Kuba pada masa Perang Dingin dan pasca Perang Dingin. 

  

2.1 Latar Belakang Barack Obama 

2.1.1 Barack Obama, Multikultur, & Perlawanan 

Barrack Husein Obama lahir pada tanggal pada tanggal 4 Agustus 1961 di Queen’s 

Medical Center, Honolulu Hawaii. Ayahnya yang bernama Barrack Husein Obama Sr, 

merupakan keturunan kulit hitam asal Nyangoma-Kogelo, distrik Siaya, Kenya. Ibunya 
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yang bernama Shirley Ann Dunham, merupakan keturunan kulit putih suku Cherokee 

asal Wichit, Kansas AS.36 

Obama37 bersekolah di Punahou School, Hawaii. Di sekolah tersebut terdapat 

sekitar 3.600 murid dengan latar belakang beragam, mulai dari murid berkultur 

Polynesia, Asia, Eropa, Afro-Amerika, dan budaya lainnya. Perbedaan menjadi hal 

yang tak bias dipisahkan, karena setiap orang di Hawaii adalah minoritas.38 Kehidupan 

masa kecil Obama membentuk pemahaman dan pendangan yang berbeda dibandingkan 

dengan anak lainnya. Pesan keberagaman, kebersamaan, cinta dan rasa sikap saling 

menghormati yang Obama dapatkan dari sekolah dan ibunya telah membuat Obama 

tumbuh sebagai anak yang penuh dengan toleransi. 

Dalam memoranya, Obama menulis pengalaman hidupnya yang sangat multikultur 

ketika berada di Hawaii: 

“Peluang-peluang yang ditawarkan Hawaii, pengalaman bersentuhan 

langsung dengan beragam budaya dalam iklim kebersamaan yang 

saling menghormati, menjadi bagian integral dari pandangan saya 

terhadap dunia, menjadi basis nilai yang selalu saya pegang”.39  

Setelah lulus SMA, Obama melanjutkan pendidikannya di Los Angeles, California, 

tepatnya di Occidental College. Semasa menjadi mahasiswa Obama Jr terkenal sebagai 

aktivis. Obama Jr mulai aktif menantang politik apartheid di Afrika Selatan, 

                                                           
36 Taufik Rahman, dkk, 2008, OBAMA Tentang Israel, Islam, dan Amerika, Bandung: Mizan Media 

Utama, hal. 6 
37 Selanjutnya disebut Obama 
38 Ibid, hal. 20 
39 Ibid, hal. 23 
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menyuarakan barbagai isu seperti kekerasan di Amerika Tengah dan perkembangan 

politik di Afrika Selatan, serta isu-isu mengenai keadilan sosial.40 

Tidak merasa puas atas dengan aktivitasnya di Occidental College, akhirnya 

Obama mengajukan aplikasi untuk pindah program ke Columbia University. Di 

Columbia University, Obama Jr memilihi fakultas ilmu politik dengan spesialisasi 

jurusan hubungan inernasional. Pada tahun 1998, Obama Jr melanjutkan 

pendidikannya di Hardvard Law School. Di Hardvard, Obama Jr tergabung dalam Law 

Review. Pada tahun 1990, ketika masa pemilihan presiden Law Review, Obama ikut 

mencalonkan diri, dan keluar sebagai pemenangnya. Kemenangan Obama sebagai 

presiden Hardvard Law Review sangat bersejarah dikarenakan Obama merupakan 

orang kulit hitam pertama yang menyandang posisi tersebut sepanjang 104 tahun 

sejarah Hardvard Law Review.41    

Lulus dari Hardvard, Obama Jr pindah ke Chicago, Illinois untuk memulai karir 

barunya, baik sebagai aktivis di tingkat komunitas, sebagai praktisis hukum, akademisi, 

Obama mulai bergelut dengan aktivitas kehidupan masyarakat sebagai voter 

registration drive. Sebagai seorang associate attorney di Miner, Barnhill, dan Galland 

dari tahun 1993 sampai pada tahun 1966. Obama Jr menangani persoalan-persoalan 

yang terkait dengan community organizer, persoalan diskriminasi, dan kasus-kasus hak 

pemilu. Disamping itu pula, ia mengajar hukum konstitusi di Chichago Law School.42 

                                                           
40 Ibid, hal. 25 
41 Ibid, hal. 25-29 
42 Ibid, hal. 46 
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2.1.2 Barack Obama, Demokrat &Presiden Amerika Serikat 

Terdapat dua partai yang mendominasi dalam pemilian umum di AS, yaitu Partai 

Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik merupakan partai yang memiliki 

ideologi politik konservatisme. Sedangkan Partai Demokrat merupakan partai yang 

memiliki ideologi liberal43 yang percaya akan perubahan, dengan turut 

memperjuangkan para petani, buruh, dan kaum-kaum minoritas.44 

Obama bergabung dengan Partai Demokrat dikarenakan terdapat korelasi yang 

sama antara nilai-nilai Obama dan ideologi liberal milik Partai Demokrat. Bersama 

Partai Demokrat, Obama berhasil meraih kursi kepresidenan AS. Pada 4 November 

2008, Obama berhasil mengukir sejarah baru, terpilih sebagai presiden kulit hitam 

peratama dalam sejarah AS. Obama dinyatakan menang dengan hasil raihan suara 

cukup telak atas John Mc Cain.45 Pada pemilihan presiden tahun 2012, Barack Obama 

kembali mencalonkan diri sebagai presiden AS, kali ini melawan Mitt Romney dari 

partai Republik. Pada tahun 2012 Barack Obama berhasil menjadi presiden AS untuk 

kedua kalinya mengalahkan Mitt Rombey.46 

                                                           
43 10 Perbedaan Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Artikel dalam 

https://www.amazine.co/40019/10-perbedaan-partai-republik-demokrat-di-amerika-serikat/ (1/4/2017, 

01.32 WIB) 
44 Firmanzah, 2008, Mengelola Partai Polotik, Jakarta: Buku Obor, hal. 161. Diakses dalam 

https://books.google.co.id/books?id=RyvwaIFJJH8C&pg=PA161&dq=ideologi+demokrat+amerika&h

l=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY8uuc8YPTAhVLt48KHZo6AUsQ6AEIGzAA#v=onepage&q=ideologi

%20demokrat%20amerika&f=false (1/4/2017, 01.53 WIB) 
45 Elin Yunita Kristanti, 4-10-2008: Barack Obama Menang Lawan ‘Kemustahilan’, Artikel dalam, 

http://global.liputan6.com/read/2128560/4-10-2008-barack-obama-menang-lawan-kemustahilan 

(3/3/2017, 00.45 WIB) 
46 2012 Presidential Election Results: How Obama Beat Romney, Artikel dalam, 

http://heavy.com/news/2016/11/2012-presidential-election-results-how-barack-obama-beat-mitt-

romney-last-previous-electoral-college/ (3/3/2017, 00.55 WIB) 

https://www.amazine.co/40019/10-perbedaan-partai-republik-demokrat-di-amerika-serikat/
https://books.google.co.id/books?id=RyvwaIFJJH8C&pg=PA161&dq=ideologi+demokrat+amerika&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY8uuc8YPTAhVLt48KHZo6AUsQ6AEIGzAA#v=onepage&q=ideologi%20demokrat%20amerika&f=false
https://books.google.co.id/books?id=RyvwaIFJJH8C&pg=PA161&dq=ideologi+demokrat+amerika&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY8uuc8YPTAhVLt48KHZo6AUsQ6AEIGzAA#v=onepage&q=ideologi%20demokrat%20amerika&f=false
https://books.google.co.id/books?id=RyvwaIFJJH8C&pg=PA161&dq=ideologi+demokrat+amerika&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjY8uuc8YPTAhVLt48KHZo6AUsQ6AEIGzAA#v=onepage&q=ideologi%20demokrat%20amerika&f=false
http://global.liputan6.com/read/2128560/4-10-2008-barack-obama-menang-lawan-kemustahilan
http://heavy.com/news/2016/11/2012-presidential-election-results-how-barack-obama-beat-mitt-romney-last-previous-electoral-college/
http://heavy.com/news/2016/11/2012-presidential-election-results-how-barack-obama-beat-mitt-romney-last-previous-electoral-college/
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Obama merupakan wujud dari wajah multikulturalisme di AS. Dalam 

wawancaranya dengan New York Times, 4 November 2007, mengatakan:  

“Saya adalah wujud dari kebijakan luar negeri dan kekuatan Amerika. 

Jika nanti anda kabarkan pada orang-orang bahwa kita mempunyai 

presiden yang neneknya tinggal di rumah mungil di pinggir danau 

Victoria dan mempunyai adik setengah Indonesia yang menikahi 

seorang Cina-Kanada, maka orang akan menilai si presiden adalah 

orang yang akan lebih memahami apa yang dihadapi rakyat 

negerinya.47 

AS di bawah pemerintahan Barack Obama banyak melakukan terobosan-terobosan 

untuk membawa AS menuju kearah yang lebih baik. Barack Obama banyak 

menawarkan gagasan-gagasan baru di berbagai kehidupan rakyat AS dan komunitas 

internasional untuk mengembalikan kemakmura dan kejayaan AS, menghapus 

diskriminasi AS, serta memperbaiki citra AS di mata dunia yang telah dirusak oleh 

pemerintahan sebelumnya. Dalam tulisannya Barack Obama mengatakan: 

“Memimpin Amerika pada masa kritis dalam sejarah, membutuhkan 

lebih dari sekedar kebijakan dan gagsan. Demi mengalahkan 

tantangan, kita harus memaksimalkan keyakinan bersama akan nilai-

nilai Amerika. Yakni rasa tentang siapa kita sebagai manusia, 

keyakinan bersama yang menyatukan kita, semangat patriotism, dan 

pengabdian yang menjembatani perbedaan golongan dan ideologi”.48 

Berdasarkan tulisan diatas, menggambarkan Barack Obama sebagai seorang yang 

moderat, yang memilih jalan tengah untuk memecahkan setiap permasalah yang 

dihadapi. 

Pada masa kampanyenya, ketika menyinggung permasalahan kebijakan luar negeri 

AS, Barack Obama selalu menyebutkan “to Restore American Leadership”. Ketika 

                                                           
47 Ibid, hal. 38 
48 Barack Obama, 2008, Change We Can Believe in, Jakarta: PT. Ufuk Publishing House, hal. 83 
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dibawah pemerintahan George W. Bush Jr, AS di dunia, dianggap sebagai yang 

terburuk dalam sejarah pasca Perang Dunia II. Tidak ada suatu masa dimana suara AS 

begitu diremehkan. Misalnya ketika pemerintah AS bicara mengenai demokrasi, maka 

pihak lain akan menafsirkannya sebagai imperialisme, ketika AS berbicara mengenai 

perdamaian, maka pihak lain menafsirkannya sebagai perang, atau ketika AS 

mengirimkan misi perdamaian ke medan konflik, maka pihak lain menafsirkannya 

sebagai intervensi.49 Melihat AS di bawah pemerintahan George W. Bush Jr, sebagai 

presiden tentu Obama mempunyai tugas berat demi mengembalikan citra AS dimata 

dunia.  

Pada masa pemerintaha Obama, politik luar negeri AS menggunakan diplomasi 

smart power untuk mencapai kepentingan nasionalnya, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Hillary Clinto yang saat itu menjabat sebagai mentri luar negeri AS: 

“America cannot solve the most pressing problems on our own, and the 

world cannot solve them without America... We must use what has been 

called ‘smart power’ the full range of tools at our disposal”.50 

Hakikat diplomasi yang sukses adalah kemampuan menempatkan penekanan yang 

benar pada setiap keadaan tertentu pada satu atau lebih instrumen diplomasi.51 Untuk 

itu penggunaan konsep smart power menjadi penting dilakukan, konsep yang 

                                                           
49 Coen Husain Pontoh, Meraba Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Obama, Artikel dalam 

http://democracyuprising.com/2008/12/04/meraba-kebijakan-luar-negeri-pemerintahan-barack-obama/ 

(3/3/2017, 21.03 WIB)  
50 Smart Power-A new Approach in U.S. Foreign Policy, Artikel dalam https://www.welt.de/english-

news/article3053703/Smart-Power-A-new-approach-in-U-S-foreign-policy.html (3/3/2017, 21.44 

WIB) 
51 Jurnal Kajian Wilayah Lipi. Soft diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia, Jurnal dalam 

http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jkw/article/download/121/35 (4/3/2017, 15.31 WIB) 

http://democracyuprising.com/2008/12/04/meraba-kebijakan-luar-negeri-pemerintahan-barack-obama/
https://www.welt.de/english-news/article3053703/Smart-Power-A-new-approach-in-U-S-foreign-policy.html
https://www.welt.de/english-news/article3053703/Smart-Power-A-new-approach-in-U-S-foreign-policy.html
http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jkw/article/download/121/35
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menggabungkan antara hard power dan soft power sekaligus dalam mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

Dalam pidato pertamanya di depan sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa, 

Obama menyerukan dunia harus bergerak ke era yang baru, berdasarkan kepentinga 

bersama, dan saling menghormati. Berikut potongan pidato Obama di depan sidang 

umum PBB: 

Terdapat empat pilar untuk menata masa depan anak-anak kita, yakni, 

tidak menyebarluaskan senjata atom dan melakukan perlucutan 

senjata, menciptakan perdamaian, dan keamanan, melindungi planet 

kita dan menciptakan tatanan ekonomi global, dimana setiap orang 

memiliki peluang yang sama.52 

Untuk menjalankan misinya tersebut, AS di bawah pemerintahan Obama mulai 

bersekutu dengan berbagai macam negara. Dengan cara itu, AS akan mampu mengatasi 

dan menjawab tantangan di abad 21. Sebagai presiden, Obama akan: 

1. Menggalang NATO untuk menyumbangkan lebih banyak pasukan, demi 

melakukan operasi keamanan kolektif serta lebih berinvestasi dalam keahlian 

rekonstruksi dan stabilisasi. 

2. Melakukan upaya-upaya penghancuran senjata nuklir di dunia sebagai elemen 

terpenting kebijakan nuklir Amerika. 

3. Akan memperkuat kerjasama pertahanan antara AS dan Israel, mengisolasi 

kelompok-kelompok teroris. Untuk mencapai perdamaian antara Israel dan 

                                                           
52 Obama Ajak Mulai Era Baru, Artikel dalam http://www.dw.com/id/obama-ajak-mulai-era-baru/a-

4720705 (7/3/2017, 22.32 WIB) 

http://www.dw.com/id/obama-ajak-mulai-era-baru/a-4720705
http://www.dw.com/id/obama-ajak-mulai-era-baru/a-4720705
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Palestina, Barack Obama aktif memperjuangkan two state solution, dimana negara 

Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan denga damai dan aman. 

4. Mempertahankan persahabatan AS dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, India, 

dan negara-negara lain, untuk membentuk kerangka kerja yang lebih efektif di 

Asia, melalui kesepakatan bilateral dan konfrensi-konfrensi demi, menciptakan 

kawasan yang stabil dan sejahtera. 

5. Melibatkan Cina dalam kepentingan bersama, seperti perubahan iklim sembari 

mendorong Cina untuk bergeser ke arah masyarakat yang lebih terbuka dan bebas, 

serta mendorong dalam mereformasi kebijakan-kebijakan perdagangan Cina. 

6. Melibatkan Afrika Selatan dalam menekan rezim Mugabe di Zimbabwe 

7. Mengajak seluruh dunia dalam menghentikan genosida di Darfur, dengan 

memaksakan sanksi lebih keras yang membidik penghasilan minyak Sudan, 

mengimplementasikan zona larangan terbang, dan mendukung penyebaran 

pasukan PBB dalam rangka menghentikan pembantaian. 

8. Membuat Kuba untuk mengikuti satu prinsip, yaitu kebebasan bagi rakyat Kuba. 

Memperkuat rakyat Kuba untuk tidak bergantung pada rezim Castro, dengan 

memberikan hak kepada warga AS dan Kuba untuk mengunjungi keluarga mereka 

di pulau tersebut.53 

                                                           
53 Op. Cit, Barack Obama, Change We Can Believe in, hal. 327-329 
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Dari berbagai langkah yang akan ditempuh oleh Obama, harapannya dapat 

menciptakan perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dapat 

membawa kemajuan bagi AS dan dunia.  

Atas usahanya tersebut, pada tahun 2009, Obama terpilih sebagai peraih Nobel 

Perdamaian. Hadiah tersebut diberikan kepada Obama dikarenakan upayanya dalam 

mengambangkan diplomasi internasional dan kerjasama antar bangsa-bangsa serta atas 

usaha Obama dalam pelucutan senjata nuklir di dunia dan menciptakan perdamaian di 

Timur Tengah. Obama merupakan presiden AS ke empat yang mendapatkan Nobel 

Perdamaian setelah Theodore Roosevelt tahun 1906, Woodrow Wilson tahun 1919, 

dan Jimmy Carter tahun 2002. Sebagai presiden, Obama dipandang telah menciptakan 

sebuah iklim politik internasional yang baru dan diplomasi multilateral kembali 

mendapat posisi yang netral dengan penekanan peran PBB dan lembaga-lembaga 

internasional.54 

 

2.2 Perang Dingin, Awal Konflik Amerika Serikat-Kuba 

Berakhirnya Perang Dunia II membawa dampak yang cukup signifikan bagi 

perpolitikan dunia. Pada masa periode tersebut muncul istilah baru yang 

menggambarkan lanjutan dari Perang dunia II, berlangsung sejak tahun 1947-1991 

yang biasa disebut dengan Cold War atau Perang Dingin. Perang Dingin merupakan 

                                                           
54 Nobel Perdamaian untuk Obama, Artikel dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2009/10/10/05351418/nobel.perdamaian.untuk.obama (7/3/2017, 

23.45 WIB) 

http://internasional.kompas.com/read/2009/10/10/05351418/nobel.perdamaian.untuk.obama
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konflik ideologi antara negara yang berhasil memenangkan PD II, yakni AS dan Uni 

Soviet. Ideologi kapitalisme liberal milik AS dan ideologi sosialis komunisme milik 

Uni Soviet saling bertarung menyebarkan paham tersebut di berbagai penjuru dunia 

termaksud Kuba.  

Kuba merupakan salah satu negara yang berada di benua Amerika. Terletak di 

wilayah Karibian dan merupakan daratan terluas di sebelah barat Kepulauan Antilles. 

Posisi Kuba yang strategis, kekayaan lahan pelabuhan yang melimpah, serta cadangan 

mineral yang dimiliki menjadi daya tarik tersendiri bagi kekuasaan-kekuasaan asing 

untuk menguasai Kuba.55 Dengan kondisi tersebut menjadikan Kuba sebagai incaran 

perluasan pengaruh ideologi AS dan Uni Soviet. Selama bertahun-tahun, Kuba menjadi 

pusat persaingan di masa Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet.  

Perjalanan sejarah politik Kuba yang diwarnai dengan proses kudeta antara 

pemimpin satu dengan yang lain. Fulgencio Batista yang merupakan antek dari AS 

berhasil naik di tumpuk kekuasaan tertinggi Kuba dengan mengkudeta presiden 

Gerardo Machado.56 AS, melalui Fulgencio Batista berhasil menanamkan pengaruhnya 

di Kuba mendahului Uni Soviet, namun dominasi tersebut tidak berlangsung lama. 

Dibawah pemerintahan Fulgencio Batista, Kuba menerapkan pola pemerintahan 

otoriter yang kemudain memicu banyaknya protes terhadap pihak pemerintah, 

                                                           
55 Fitriyanto, 2011, Intervensi AS ke Kuba (Studi Tentang Embargo Ekonomi AS dan Implikasi Politik 

Terhadap Pemerintahan Fidel Castro), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 1 Skrpsi dalam  

https://eprints.uns.ac.id/5811/1/188281011201112421.pdf (8/3/2017, 01.10 WIB) 
56 Fulgencio Batista, Artikel dalam https://www.britannica.com/biography/Fulgencio-Batista (8/3/2017, 

02.33 WIB) 

https://eprints.uns.ac.id/5811/1/188281011201112421.pdf
https://www.britannica.com/biography/Fulgencio-Batista
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disamping itu berbagai permasalahan sosial yang muncul seperti diskriminasi rasial 

dan pemerintahan korup membuat aksi protes massa berubah menjadi kudeta atas 

Fulgencio Batista yang menyebabkan revolusi besar-besaran di Kuba.57 

 

2.2.1 Fidel Castro & Perubahan Ideologi Kuba 

Fidel Alejandro Castro Ruz, lahir pada tanggal 13 Agustus 1926, di Biran, provinsi 

Holguin, Kuba.58 Pada tahun 1945, Fidel Castro berkuliah di Havana University 

dengan mengambil jurusan Hukum. Sejak kuliah kehidupan Fidel Castro mulai 

berubah, Fidel mulai bersentuhan dengan bacaan-bacaan Marxis dan belajar mengenai 

ilmu ekonomi. Fidel tertarik tertarik dengan gagasan dasar yang di bawah oleh Karl 

Marx. Selain itu, kuliah yang Fidel ikuti turut menumbuhkan kesadaran sosialis dalam 

dirinya. Tetapi pada saat itu hanya ada sedikit mahasiswa komunis di Universitas 

Havana, Fidel berteman dengan mereka, namun bukan merupakan bagian dari anggota 

Pemuda Komunis maupun Partai Komunis. Apa yang Fidel lakukan sama sekali tidak 

berhubungan dengan Partai Komunis, namun yang menonjol dalam diri Fidel adalah 

kesadaran anti-imperialis.59 Selama manjadi mahasiswa, Fidel telah mempunyai 

banyak jaringan, bukan saja hanya di Kuba, tetapi juga di beberapa negara tetangganya. 

                                                           
57 Op. Cit, Fitriyanto, hal. 3 
58 Biografi Fidel Castro, Artikel dalam, http://www.pelajaran.click/2016/05/fidel-castro.html (9/3/2017, 

14.51 WIB) 
59 Ibid, hal. 16 

http://www.pelajaran.click/2016/05/fidel-castro.html
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Obsesinya adalah mengikis pengaruh AS mapun kaum imperialis Barat lainnya dari 

seluruh wilayah Karibia dan Amerika Latin.60 

Puncak dari obsesi Fidel Castro dengan menghilangkan pengarus imperialis di 

tanah Kuba dikenal dengan peristiwa Revolusi Kuba tahun 1959. Sebelumnya, pada 

tanggal 26 Juli 1953 Fidel mulai melakukan aksi revolusionernya dengan memimpin 

serangan terhadap garnisun militer Moncana di Santiago de Cuba, namun usaha 

tersebut berhasil digagalkan oleh Batista. Para pendukung gerakan revolusioner yang 

tertangkap sekitar 50 orang akhirnya dibunuh, serta Fidel Castro dan para pengikutnya 

dimasukkan ke dalam penjara, diadili, dan dihukum kurungan. Mereka dibebaskan 

pada bulan Mei 1955 setalah terjadinya aksi pembelaan publik yang memaksa Batista 

mengeluarkan sebuah amnesti.61 

Setelah membentuk kekuatan baru yang dinamakan Gerakan 26 Juli, Fidel Castro 

memberi bekal kepada para anggotanya berupa keahlian berperang melalui pelatihan 

yang diadakan di Chalco, Meksiko. Pelatihan yang dipimpin oleh Alberto Mayo 

mengajarkan mengenai pengaturan perang geriliya, keahlian menembak, teknik 

penghancuran, dan strategi perang lainnya. Setelah dirasa cukup Gerakan 26 Juli 

berangkat ke Kuba untuk melaksanakan tugas revolusionernya.62 

                                                           
60 Ibid. hal. 19 
61 Che Guevara, 2013, Che Guevara dan Revolusi Kuba,, Yogyakarta: Narasi, hal. 29 
62 Ibid, hal. 62 
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Selama tujuh hari berlayar dengan bekal yang kurang akhirnya sampailah di Kuba 

dari perjalanan yang cukup menyakitkan. Gerakan 26 Juli telah kehilangan hampir 

semua perbekalan dan peralatan perang. Bekal obat-obatan hilang dan peralatan perang 

yang tersisa hanyalah senjata api, tali pinggang peluru, dan beberapa potong amunisi 

basah membuat kondisi Gerakan 26 Juli menjadi semakin lemah. Ketika tentara Batista 

menemukan pasukan Gerakan 26 Juli di ladang tebu, sontak membuat peperangan yang 

tidak seimbang tak dapat terhindarkan. Hampir seluruh pasukan Gerakan 26 Juli gugur 

dalam pertempuran di ladang tebu. Peristiwa tersebut dikenal dengan perang Algeria 

de Pio.63 

Setelah peristiwa Algeria de Pio, Gerakan 26 Juli dalam peperangan selanjutnya 

berhasil merebut kemenangan demi kemenangan. Mulai dari peristiwa La Plata, 

dimana Gerakan 26 Juli berhasil merebut barak militer La Plata dari pasukan Batista, 

peristiwa El Uvero, dimana Gerakan 26 Juli secara kuantitatif lebih kecil berhasil 

mengalahkan pasukan batista, peristiwa di pegunungan Sierra Maestra, dimana rezim 

Batista mengerahkan 10.000 tentara melawan Gerakan 26 Juli yang hanya bejumlah 

321 orang. Secara kuantitatif pasukan 26 Juli kalah jauh tetapi secara kualitatif lebih 

baik dibandingkan dengan pasukan Batista. Walaupun belum kalah, pasukan Batista 

mundur dari pegunungan Sierra Maestra dengan kondisi setengah pasukan hancur, dan 

peristiwa peperangan terakhir di Santa Carla yang berhasil dimenangkan oleh Gerakan 

                                                           
63 Ibid, hal. 39 
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26 Juli dan membuat Batista melarikan diri ke Republik Dominika. Pelarian tersebut 

merupakan pertanda berakhirnya rezim Batista di Kuba.64 

Revolusi Kuba telah selesai dengan membawa Gerakan 26 Juli sebagai 

pemenangnya. Dalam melanjutkan pemerintahan Kuba sebagian besar rakyat Kuba, 

terutama berkat dorongan pasukan gerilyawan pemberontak, mendesak agar Fidel 

Castro yang mengambil alih kekuasaan. Akhirnya pada usia 32 tahun, Fidel Castro 

resmi menjabat sebagai orang nomer satu di Kuba.  

Kuba baru, dibawah pemerintahan Fidel Castro tak ingin Revolusi ini mengulangi 

kesalahan yang pernah dilakukan oleh Fulgencio Batista, yang dengan begitu saja tetap 

mempertahankan status quo Kuba sebagai negara semikolonial AS, dan jika semua 

penganut status quo ini tidak dihancurkan, maka musuh rakyat ini akan menciptakan 

manusia lain yang sama.65 

Pada tahun 1961, dalam pidatonya, Fidel mengesan bahwa Marxisme benar-benar 

terbentuk dalam diri Fidel setelah berada pada puncak kekuasaan. Perubahan garis 

ideologi Fidel Castro bukan tanpa sebab, melainkan karena lebih dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi Kuba yang baru saja masuk dalam tahap awal revolusinya. Dalam 

kondisi seperti itu, Fidel harus melakukan tindakan kekerasan untuk menghancurkan 

                                                           
64 N Alifi Nur Prasetia, 2013, Peran Che Guevara Dalam Revolusi Kuba, Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, hal. 65-75, Skripsi dalam http://eprints.uny.ac.id/21102/6/5.%20BAB%20III.pdf 

(4/2/2017, 08.32 WIB) 
65 Revolusi 1935 yang dilakukan Fulgencio Batista, meskipun berhasil mengusir diktator Gerardo 

Machado, tetapi tidak mampu mengakhiri status Kuba sebagai negara semikolonial AS sehingga 

memunculkan diktator baru lainnya. Op. Cit, Che Guevara, hal. 136 

http://eprints.uny.ac.id/21102/6/5.%20BAB%20III.pdf
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orang-orang yang menghalangi cita-citanya dalam upaya memperbaiki Kuba.66 Oleh 

Karena itu, Revolusi Kuba 1959 berusaha menghancurkan akar permasalahan yang di 

hadapi Kuba dengan langkah meraih kemerdekaan ekonomi dan kedaulatan bangsa 

seutuhnya walaupun dengan jalan kekerasan. 

Akibat langkah yang dilakukan oleh Fidel Castro membuat AS menilai Kuba 

sebagai negara komunis dan menjadi ancaman bagi AS. Inilah yang menjadi akar 

timbulnya permusuhan antar AS dan Kuba yang menyebabkan embargo selama hampir 

50 tahun terhadap Kuba. Ada beberapa peristiwa konfliktual keduanya yang ikut 

meramaikan Perang Dingin antar AS dan Uni Soviet yang akan dijelaskan pada sub 

bab berikutnya, diantaranya, peristiwa Reformasi Agraria 1959, Embargo AS ke Kuba, 

Invasi Teluk Babi, dan Krisis Misil. 

 

2.2.2 Reformasi Agraria Kuba 

Ketidak seimbangan kepemilikan tanah merupakan faktor timbulnya permasalahan 

kesejahtraan di Kuba, karena hanya sebagian kecil rakyat Kuba atau investor asing 

menguasai sebagian besar tanah di Kuba, oleh sebab itu keadilan sosial terkait 

redistribusi tanah menjadi penting. Kesejahtraan masyarakat ditentukan oleh 

pemerataan pemilikan dan penguasaan agraria. Dalam pidatonya pada tanggal 16 

Oktober 1963, Fidel Castro mengatakan: 

“Lebih dari setengah lahan produktif Kuba adalah milik pihak asing dan 

85% dari petani kecil sewa yang tidak memiliki tanah di mana mereka 

                                                           
66 Syamdani, 2009, Kisah Diktator-diktator Psikopat; Kontroversi Kehidupan Pribadi dan Kebengisan 

Para Diktator, Yogyakarta: Narasi, hal. 91 
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akan bekerja, terciptanya situasi kemiskinan, kondisi perumahan 

sengsara, dan terbatas atau tidak adanya akses ke sekolah-sekolah, 

serta pelayanan kesehatan yang tidak ada. Saya mengusulkan langkah 

konkrit dengan melaksanakan reformasi agraria sebagai bagian 

integral dari perjuangan revolusioner”.67 

Satu setengah persen pemilik tanah, baik itu orang Kuba maupun orang asing, 

menguasai 46% wilayah nasional, sementara 70% jumlah rakyat hanya memiliki 12% 

luas wilayah nasional. Ada 62.000 orang petani hanya memiliki kurang dari sepertiga 

caballria (satu caballeria setara dengan kurang lebih 33 acre, 1 acre = 0,4646 ha). 

Dalam sistem reformasi agraria, 2 caballeria adalah jumlah minimum yang dimiliki 

sebuah keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Di wilayah 

Camaguey, 5 atau 6 perusahaan gula meguasai 56.000 caballeria, yang 20% dari total 

wilayah Camaguey.68   

Fidel Castro berulang kali berkomitmen untuk melaksanakan reformasi agraria, 

baik itu pernyataannya di pers dan media komunikasi serta dipertemuan-pertemuan 

dengan kelompok politik. Reformasi agraria yang dijanjikan Fidel Castro nantinya 

akan menjadi basis kuat perubahan sosial dan ekonomi Kuba.  

Pada 7 Oktober 1959, Che Guevara ditunjuk sebagai pemimpin program 

industrialisasi pada Instituto Nacional de la Reforma Agraria (Institusi Reformasi 

Agraria Nasional) yang bertugas melayani reformasi tanah tentang pengurusan hak 

milik pemilik bisnis AS serta mengenai masalah pertanian.69 Undang-undang reformasi 

                                                           
67 The Agrarian Reform Law of 1959, Artikel dalam,  http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-

view-from-the-southuml/the-agrarian-reform-law-of-1959, (6/2/2017, 09.48 WIB) 
68 Op. Cit, Che Guevara, hal. 140 
69 Tim Narasi, 2006, Kisah Para Pahlawan Kebebasan dan Kemanusiaan, Yogyakarta: Narasi, hal. 11 

http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-view-from-the-southuml/the-agrarian-reform-law-of-1959
http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-view-from-the-southuml/the-agrarian-reform-law-of-1959
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agraria disahkan pada tanggal 17 Mei 1959, tujuan reformasi agraria adalah 

mengasuransikan pertumbuhan sektor pertanian Kuba, pemanfaatan dari sumber daya 

alam dan manusia di Kuba,  dan penigkatan total output pertanian dengan 

menasionalisasi seluruh lahan pertanian di Kuba. Undang-undang reformasi agraria 

juga mengatur pembatasan sebesar 30 caballeria untuk hak kepemilikan tanah 

perseorangan.70 Menghapus kepemilikan tanah dengan skala besar. Dengan undang-

undang agraria pemerintah kemudian akan menyita tanah dengan total 4.423 

perkebunan dan kemudian mendistribusikan sekitar sepertiga dari itu untuk para petani 

yang bekerja sebagai petani penyewa atau petani penggarap, dan membangun pertanian 

mapun koperasi milik negara.71  

Hubungan antar AS dan Kuba mulai memburuk saat aturan undang-undang agraria 

mulai diperlakukan. Implementasi dari undang-undang agraria membuat sebagian 

besar perkebunan disita oleh pemerintah Kuba yang merupakan milik perusahaan-

perusahaan AS. Sebagai respon atas kondisi tersebut, presiden Eisenhower 

memerintahkan untuk mengurangi kuota pembelian gula Kuba sebesar 95% dengan 

harapan Kuba mengembalikan kembali perusahaan-perusahaan milik AS di Kuba, 

mengingat AS merupakan pasar ekspor gula Kuba terbesar. Namun Uni Soviet 

mengumumkan bahwa mereka siap menggantikan peran AS dengan membeli gula 

                                                           
70 Agraria Reform Law of 1959, Artikel dalam  http://www.economywatch.com/agrarian/law/1959.html, 

(6/2/2017, 10.25 WIB) 
71 The Agrarian Reform Law of 1959, Artikel dalam, http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-

view-from-the-southuml/the-agrarian-reform-law-of-1959, (6/2/2017, 09.48 WIB) 

http://www.economywatch.com/agrarian/law/1959.html
http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-view-from-the-southuml/the-agrarian-reform-law-of-1959
http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-view-from-the-southuml/the-agrarian-reform-law-of-1959
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Kuba.72 Peristiwa ini lah yang menandai awal keterlibatan  Kuba atas Perang Dingin 

antara AS dan Uni Soviet. 

2.2.3 Embargo Amerika Serikat 

Banyaknya kerugian dialami AS yang dikarenakan pemberlakuan undang-undang 

agraria memaksa AS memutar otak untuk mancari cara dalam menghentikan perbuatan 

Fidel Castro. Alternatif cara yang ditempuh AS adalah dengan mengembargo Kuba, 

yang harapannya dapat memberi efek jera bagi Kuba sehingga dominasi AS di Kuba 

dapat berlanjut seperti sebelum-sebelumnya. 

Dalam usahanya untuk menggoyang pemerintahan Kuba, AS secara resmi 

memutuskan hubungan diplomatik sekaligus memberlakukan embargo terhadap Kuba 

pada tanggal 3 Januari 1961.73 Di antara embargo yang diberlakukan adalah embargo 

impor gula Kuba, menghentikan pengiriman minyak, dan embargo pengiriman senjata 

api.74 Terbukti, sejak diberlakukannya embargo terhadap Kuba memberi efek yang 

besar. Embargo ekonomi AS terhadap Kuba telah merugikan negara itu di sektor 

perdagangan luar negeri hingga mencapai US$3,9 miliar atau kurang lebih Rp. 49,9 

triliun pada setahun terakhir. Total kerugian Kuba akibat embargo AS mencapai 

US$116,8 miliar atau Rp.1.377 triliun.75 Di bidang pariwisata yang merupakan satu 

                                                           
72 Castro and Einsehower, Artikel dalam http://www.fsmitha.com/h2/ch24t-cuba2.htm (6/2/2017, 14.38 

WIB) 
73 Op. Cit, Tim Narasi, hal. 12 
74 Fidel Castro: Revolusinya Belum Mati-Mati!, Artikel dalam http://intisari-

online.com/index.php/Unique/Fokus/Fidel-Castro-Revolusinya-Belum-Mati-Mati (7/2/2017, 18.05 

WIB) 
75 Embargo AS Rugikan Kuba Rp45,9 Triliun, Artikel dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910114148-134-2913/embargo-as-rugikan-kuba-

rp459-triliun/, (7/2/2017, 18.10 WIB) 

http://www.fsmitha.com/h2/ch24t-cuba2.htm
http://intisari-online.com/index.php/Unique/Fokus/Fidel-Castro-Revolusinya-Belum-Mati-Mati
http://intisari-online.com/index.php/Unique/Fokus/Fidel-Castro-Revolusinya-Belum-Mati-Mati
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910114148-134-2913/embargo-as-rugikan-kuba-rp459-triliun/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910114148-134-2913/embargo-as-rugikan-kuba-rp459-triliun/
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bidang yang mendatangkan sumber pemasukan valuta asing yang posisinya berada di 

peringkat dua tertinggi bagi perekonomian Kuba, mengalami kerugian berat akibat 

embargo.76 

Perjuangan AS dalam mengisolasi Kuba tidak hanya dilakukan sendiri tetapi turut 

mengajak pihak lain untuk sama-sama mengisolasi Kuba.  AS mengajak negara-negara 

yang tergabung dalam anggota OAS77 untuk sama-sama memberlakukan embargo 

regional terhadap Kuba dengan mengeluarkan Kuba dari OAS. Pada 21-26 Juli 

diadakan pertemuan menteri luar negeri negara-negara OAS di Washington yang 

menghasilkan putusan agar negara-negara Amerika Latin memutuskan hubungan 

diplomatik, ekonomi, dan perdagangan terhadap Kuba. Keputusan tersebut diikuti oleh 

18 negara Amerika Latin, kecuali Meksiko. Dengan demikian kondisi Kuba semakin 

memprihatinkan karena selain diisolasi oleh AS pada tahun1961 juga telah diisolasi 

oleh negara-negara Amerika Latin lainnya pada tahun 1964.78 

Embargo AS atas Kuba merupakan kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap 

stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Kuba. Kebijakan yang diterapkan terhadap 

Kuba selama hampir 50 tahun, turut mengundang perhatian Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan seluruh negara di dunia untuk mendukung AS agar mencabut embargonya 

                                                           
76 Titik Balik Baru Dalam Hubungan Amerika serikat-Kuba, Artikel dalam http://vovworld.vn/id-

ID/Ulasan-Berita/Titik-balik-baru-dalam-hubungan-Amerika-Serikat-Kuba/295556.vov, (7/2/2017, 

19.00 WIB) 
77 OAS adalah singkatan dari Organization of American States atau Organisasi Regional Amerika yang 

bertujuan untuk memperkuat perdamaian dan keamanan benua, Artikel dalam 

http://id.reingex.com/OEA-Organization-American-States.shtml (7/2/2017, 19.38 WIB) 
78 Op. Cit, Chastry Ertika Fatmawaty Lumbantobin, hal. 16, Skripsi dalam 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40976/4/Chapter%20I.pdf (7/2/2017, 21.32 WIB) 

http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Titik-balik-baru-dalam-hubungan-Amerika-Serikat-Kuba/295556.vov
http://vovworld.vn/id-ID/Ulasan-Berita/Titik-balik-baru-dalam-hubungan-Amerika-Serikat-Kuba/295556.vov
http://id.reingex.com/OEA-Organization-American-States.shtml
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40976/4/Chapter%20I.pdf


 

55 
 

terhadap Kuba. Berikut adalah upaya-upaya negara di dunia dalam melawan embargo 

terhadap Kuba yang dilakukan oleh AS. 

The World vs The Cuba Blockade79 

  

 

2.2.4 Invasi Teluk Babi 

Kuba dibawah pemerintahan Fidel Castro semakin menunjukkan kedekatannya 

dengan Uni Soviet. AS menganggap bahwa pemerintahan Kuba berada dikubu Uni 

Soviet, yang tak lain adalah seteru AS pada masa perang dingin. Oleh karena itu AS 

                                                           
79 5 Reason Why Obama Radically Changed U.S Policy Toward Cuba, Artikel dalam 

http://www.telesurtv.net/english/analysis/5-Reasons-Why-Obama-Radically-Changed-U.S.-Policy-

Toward-Cuba-20160318-0036.html (26/3/2017, 22.36 WIB) 

http://www.telesurtv.net/english/analysis/5-Reasons-Why-Obama-Radically-Changed-U.S.-Policy-Toward-Cuba-20160318-0036.html
http://www.telesurtv.net/english/analysis/5-Reasons-Why-Obama-Radically-Changed-U.S.-Policy-Toward-Cuba-20160318-0036.html
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berusaha menggulingkan pemerintahan Kuba dengan berbagai cara, termaksud invasi 

di Teluk Babi. 

Ketika undang-undang reformasi agraria mulai diterapkan menimbulkan banyak 

pro dan kontra di dalamnya, pihak yang menempatkan diri pada posisi kontra 

dikarenakan dengan adanya aturan tersebut akan menghalangi kepentingan mereka, 

baik pihak individu maupun pihak negara. Efek yang ditimbulkan akibat aturan 

reformasi agraria Fidel Castro adalah sikap masyarakat kelas menegah dan kaya di 

Kuba yang menarik dukungannya karena pendapatan mereka terganggu. Banyaknya 

masyarakat kelas menegah dan kaya di Kuba akhirnya memutuskan pergi 

meninggalkan Kuba dan pergi ke AS. Melihat kondisi tersebut pihak AS tak 

menyianyiakan kesempatan itu dengan upaya mengorganisir para pelarian tersebut 

untuk kemudian dikerahkan menyerang Kuba. 

AS memanfaatkan beberapa kelompok pelarian yang cukup berpengaruh dalam 

melawan Fidel Castro. Mereka adalah Movement for Revolutionary Recovery (MRR) 

yang di dalamnya terdapat bekas pendukung Fidel Castro yang kemudian membelot. 

Mereka adalah para pejabat militer, kaum profesional, dan para pengusaha Kuba. MRR 

didirikan di AS tahun1959 oleh Manuel Artime yang merupakan seorang berpengaruh 

di Kuba. Selain itu ada pula People Revolutionary Movement (PRM) yang dipimpin 

oleh Manolo Antonio Ray yang dulunya pernah menjabat sebagai menteri pekerjaan 

umum di Kuba atas usahanya dalam sabotase yang ia lakukan di Havana ketika Batista 

masih berkuasa. CIA menyatukan kelompok-kelompok tersebut ke dalam 
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Revolutionary Democratic Front.80 Kelompok tersebut kemudian bertugas untuk 

menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. 

Namun rencana AS atas invasi di Teluk Babi lebih dahulu diketahui Fidel Castro. 

Pada bulan April 1960, satu tahun sebelum penyerangan, menteri luar negeri Kuba Raul 

Roa Garcia telah mengatakan bahwa ada pasukan militer yang dilatih CIA di 

Guatemala untuk menyerang Kuba. Pada bulan Oktober 1960, Raul Roa Garcia 

melapor kepada PBB bahwa akan ada penyerangan kepada negaranya oleh kelompok 

militer yang sedang dilatih di Guatemala oleh AS. Namun AS membantah tuduhan 

tersebut karena tidak dibarengi dengan bukti yang kuat.81 

Pada 17 April 1961, sekitar 1.500 orang pelarian Kuba yang telah dilatih dan 

dipersenjatai oleh AS mendarat di pantai selatan Kuba di Teluk Babi. Mereka berharap 

akan mendapat dukungan dari penduduk setempat dan bermaksud melintasi pulau itu 

ke Havana. CIA memprediksikan bahwa invasi tersebut akan menjadi pemicu 

timbulnya pemberontakan rakyat Kuba melawan Fidel Castro. Namun, prediksi CIA 

ternyata meleset dikarenakan Fidel Castro telah mengetahui rencana tersebut.82 

Fidel Castro dengan cepat merespon tindakan invasi tersebut dengan 

mengkoordinasikan pertahanan sepanjang pulau, memperingatkan rakyat Kuba 

beberapa bulan sebelumnya tentang akan adanya potensi penyerangan. Angkatan udara 

                                                           
80 Op. Cit, Imam Hidayah Usman, hal. 70 
81 Ibid, hal. 71 
82 Slamet Ginting, 2011, Teluk Babi Permalukan Kannedy, Artikel dalam 

http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-11-23/republika_2011-11-23_025.pdf (8/2/2017, 18.35 

WIB) 

http://ftp.unpad.ac.id/koran/republika/2011-11-23/republika_2011-11-23_025.pdf
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Kuba menembaki pesawat dan kapal-kapal yang mengangkut pasukan penyerang.83 

Para petani dan nelayan, serta ratusan penduduk sipil Kuba disepanjang pantai Teluk 

Babi juga terlibat dalam pertempuran.84 Para penyerang tersebut akhirnya kalah dan 

tak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi pertahanan Fidel Castro. Invasi yang 

dilakukan oleh AS terhadap Kuba berhasil dikalahkan hanya dalam kurun waktu tiga 

hari. 

Di pihak para penyerang, 107 orang meninggal dunia dan 1.189 menjadi tawanan. 

Sedangkan di pihak Kuba, 161 personel militer meniggal dunia. Setelah peristiwa itu, 

pemerintah Kuba menangkap 100.000 orang, termaksud 35.000 orang di Havana 

karena terduga terlibat dalam invasi Teluk Babi. 5 orang yang terlibat dalam invasi 

Teluk Babi dihukum mati, sedangkan 9 orang dihukum 30 tahun penjara. Sisa tawanan 

dibebaskan pada Desember 1962 setelah ditukar dengan obat-obatan dan makanan 

dengan nilai US$ 53 juta oleh AS.85  

 

2.2.5 Krisis Misil Kuba 

Ketegangan antar AS dan Kuba pasca invasi Teluk Babi tidak lantas berhenti 

sampai disitu. Puncak ketegangan AS dan Kuba kembali berlanjut, bahkan hampir 

                                                           
83 Op. Cit, Imam Hidayah Usman, hal. 74 
84 AS, Kuba, dan Kenangan Memalukan Invasi Teluk Babi, Artikel dalam 

http://dunia.inilah.com/read/detail/2196947/as-kuba-dan-kenangan-memalukan-invasi-teluk-babi, 

(8/2/2017, 19.14 WIB) 
85 Gagalnya Invasi Teluk Babi, Tamparan Castro Bagi Amerika Serikat, Artikel dalam, 

http://internasional.kompas.com/read/2016/11/26/16575951/gagalnya.invasi.teluk.babi.tamparan.castro

.bagi.amerika.serikat, (8/2/2017, 19.34 WIB)  

http://dunia.inilah.com/read/detail/2196947/as-kuba-dan-kenangan-memalukan-invasi-teluk-babi
http://internasional.kompas.com/read/2016/11/26/16575951/gagalnya.invasi.teluk.babi.tamparan.castro.bagi.amerika.serikat
http://internasional.kompas.com/read/2016/11/26/16575951/gagalnya.invasi.teluk.babi.tamparan.castro.bagi.amerika.serikat
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menyebabkan terjadinya Perang Dunia Ketiga pada tahun 1962 yang dikenal dengan 

peristiwa Krisis Misil Kuba. 

Setelah invasi Teluk Babi, Fidel Castro mendeklarasikan Kuba sebagai negara 

sosialis dan Uni Soviet pun menjadi kiblat bagi Kuba.86 Dalam rangka mencegah 

terjadinya peristiwa invasi di masa depan oleh pihak AS maupun yang lainnya maka 

Fidel Castro dan Nikita Khrushchev menyepakati untuk menempatkan rudal nukril Uni 

Soviet di Kuba.87 Tindakan tersebut menjadi pemicu awal terjadinya Krisis Misil Kuba. 

Pada Oktober ditahun yang sama, pesawat mata-mata AS diam-diam memotret 

rudal nuklir Uni Soviet yang ditempatkan di Kuba. Sebagai respon atas kondisi 

tersebut, presiden AS John F Kannedy bertemu dengan para penasehatnya untuk 

mendiskusikan permasalahn tersebut.88 Presiden John F Kannedy mengumumkan 

secara resmi melalui siaran televisi bahwa Uni Soviet telah membangun pangkalan 

nuklir dan senjata rudal berhulu ledak tinggi yang akan mengancam keamanan nasional 

AS. Presiden Kannedy menyatakan tiga hal yang menjadi keputusannya: 

1. Melaksnakan blokade kepada semua kapal yang membawa peralatan militer di 

Kuba. Jika kapal-kapal yang akan memasuki wilayah Kuba ditemukan membawa 

peralatan militer maka akan dipaksa untuk berputar ulang. 

                                                           
86 Op. Cit, A. Pambudi, hal. 141 
87 Cuban Missile Crisis, October 1962, dalam https://history.state.gov/milestones/1961-1968/cuban-

missile-crisis (24/2/2017, 15.43 WIB) 
88 Cuban Missile Crisis, dalam https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Cuban-Missile-

Crisis.aspx (24/2/2017, 16.05 WIB) 

https://history.state.gov/milestones/1961-1968/cuban-missile-crisis
https://history.state.gov/milestones/1961-1968/cuban-missile-crisis
https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Cuban-Missile-Crisis.aspx
https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Cuban-Missile-Crisis.aspx
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2. Meningkatkan pengawasan terhadap Kuba dan pembangunan militernya. Jika 

dianggap membahayakan maka tindakan lebih jauh akan ditempuh. 

3. Bahwa serangan rudal Uni Soviet ke negara manapun di Barat adalah tindakan 

ajakan berperang. Tindakan-tindakan seperti itu pasti akan segera dibalas.89 

Bagi AS, penempatan rudal nuklir di Kuba merupakan suatu musibah yang besar 

dan mengancam kehidupan rakyat AS. Walaupun dua kali terlibat dalam Perang Dunia, 

namun hal itu tidak terjadi di tanah mereka sendiri. Masyarakat AS belum pernah 

mengalami bagaimana penyerbuan oleh pihak luar di tanah mereka sendiri. Kini, 

ancaman tersebut sudah di depan mata, tepatnya di Kuba yang secara geografis dekat 

dengan AS. 

Penempatan rudal nuklir di Kuba oleh Uni Soviet bukan semata-mata untuk 

melindungi Kuba dari ancaman invasi, lebih dari itu Uni Soviet menempatkan rudal 

nuklir di Kuba sebagai tindakan balasan terhadap AS yang menempatkan rudal 

nuklirnya di kawasan Eropa yang secara geografis dekat dengan wilayah Uni Soviet. 

Enam puluh Thor, jenis rudal balistik jarak menengah milik AS ditempatkan di Inggris, 

di dekat kota Nottingham. Tiga puluh Jupiter, rudal balistik jarak menengah yang 

ditempatkan di Gioia de Colle, Italia, bersama dengan dua skuadron90 pesawat tempur. 

Sedangkan lima belas rudal Jupiter lainnya dengan satu skuadron ditempatkan di dekat 

Izmir, Turki.91 

                                                           
89 Op. Cit, Imam Hidayah Usman, hal. 77 
90 Sejumlah pesawat udara militer dan awak pesawatnya yang membentuk suatu kesatuan, Artikel dalam 

http://kbbi.web.id/skuadron (24/2/2017, 17.10) 
91 Op. Cit, A. Pambudi, hal. 154 

http://kbbi.web.id/skuadron
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Pada 26 Oktober, Uni Soviet menawarkan sebuah perjanjian kepada AS 

diantaranya, Uni Soviet akan menarik kembali rudal nuklir beserta perlengkapan 

militernya di Kuba dengan catatan pihak AS tidak akan menyerang Kuba seperti apa 

yang terjadi di masa lalu dan pihak AS harus menarik senjata rudal nuklirnya beserta 

perlengkapan militernya di Turki.92 Negosiasi antar AS dan Uni Soviet menemui kata 

kesepakatan. Pada 28 Oktober, Nikita Khruschev mengumumnkan bahwa dia telah 

memerintahkan melucuti persenjataan nuklir di Kuba dan pada 20 November, John F 

Kannedy memerintahkan untuk mencabut blokade terhadap Kuba, serta dalam lima 

bulan kedepan AS akan menarik mundur lima belas rudal Jupiter dari Turki.93 

Bagi Fidel Castro, apa yang dilakukan Uni Soviet bernegosiasi dengan AS tanpa 

sepengetahuan pihak Kuba merupakan tamparan keras bagi pemerintahan Fidel Castro. 

Krisis Misil yang hanya diselesaikan dengan persetujuan berdua antara John F 

Kannedy dan Nikita Khuruschev tanpa melibatkan Fidel Castro, padahal konflik itu 

terjadi di tanah Kuba. 

 

2.3 Hubungan Amerika Serikat-Kuba Pasca Perang Dingin. 

Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet membuat AS 

menjadi kekutan yang mendominasi di dunia, hal tersebut juga membawa dampak 

terhadap Kuba. AS sebagai negara super power dengan kekuatan ekonomi, politik, dan 

                                                           
92 Op. Cit, Imam Hidayah Usman, hal. 79  
93 Op. Cit, A. Pambudi, hal. 156 
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militer yang dimilikya membuat AS semakin gencar melakukan upaya-upaya dalam 

menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. 

AS di bawah pemerintahan Ronald Reagan AS melakukan tindakan-tindakan keras 

terhadap Kuba dalam rangka menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. AS melarang 

perusahaan-perusahaan AS maupun negara lain yang beroperasi untuk menyediakan 

barang dan teknologi bagi Kuba, dengan demikian embargo ekonomi diberlakukan. AS 

melarang warganya melakukan perjalanan ke Kuba dan pengiriman mata uang maupun 

barang ke Kuba.94 

Pada tahun 1992, AS di bawah pemerintahan George Bush mengeluarkan kebijakan 

Cuban Democracy Act yang berisi ketentuan bahwa embargo AS terhadap Kuba akan 

dihapuskan jika Kuba melaksanakan pemilu yang demokratis, menghormati hak asasi 

manusia, dan menjalankan ekonomi pasar bebas.95 Pada masa pemerintahan Bill 

Clinton, AS melakukan perlawanan terhadap agen-agen internasional yang 

memberikan bantuan dan pinjaman terhadap Kuba. AS mengenakan sanksi hukum 

terhadap negara-negara dunia ketiga, perusahaan multinasional, dan wakil-wakil bisnis 

mereka yang melanggar embargo tersebut.96 

Pada tahun 2001, AS di bawah pemerintahan George W. Bush menginginkan agar 

Kuba berubah menjadi negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi 

                                                           
94 Reagan Acts to Tighten Trade Embargo of Cuba, Artikel dalam 

http://www.nytimes.com/1986/08/23/world/reagan-acts-to-tighten-trade-embargo-of-cuba.html 

(24/2/2017, 23.09 WIB) 
95 Op. Cit, Fitriyanto, hal. 50, Skripsi dalam https://eprints.uns.ac.id/5811/1/188281011201112421.pdf 

(25/2/2017, 23.40 WIB) 
96 Ibid 

http://www.nytimes.com/1986/08/23/world/reagan-acts-to-tighten-trade-embargo-of-cuba.html
https://eprints.uns.ac.id/5811/1/188281011201112421.pdf
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manusia. jika hal tersebut dilakukan maka AS akan segera memperluas internet bagi 

rakyat Kuba, memberikan kesempatan kepada kaum pemuda Kuba untuk mengikuti 

program beasiswa Amerika Latin, dan menyerukan pembentukan dana internasional 

untuk membantu Kuba, serta membangun ekonomi pasar bebas.97 Dengan demikian 

embargo terhadap Kuba otomatis akan di hapuskan. 

 

2.3.1 Raul Castro & Kuba 

Raul Madesto Castro Ruz, lahir pada tanggal 3 Juni 1931. Merupakan adik kandung 

dari Fidel Castro. Menjabat sebagai Presiden Kuba menggantikan kakaknya, Fidel 

Castro. Raul Castro secara resmi dipilih sebagai presiden Kuba setelah Dewan nasional 

Kuba memilihnya pada tanggal 24 Februari 2008. Pengangkatannya didasari Karena 

kakaknya, Fidel Castro menderita sakit yang berkepanjagan dan memutuskan untuk 

tidak memperpanjang masa jabatannya. Sebelum menjadi Presiden Kuba, Raul Castro 

turut terlibat dalam gerakan peberontakan untuk menggulingkan pemerintahan 

Fulgencio Batista bersama kakaknya. Setelah Fidel Castro memegang tumpuk 

kekuasaan tertinggi di Kuba, Raul Castro menjadi salah satu orang yang berpengaruh 

di pemerintahan Fidel Castro, Raul Castro menduduki jabatan-jabatan penting, 

diantaranya Menteri Angkatan Bersenjata Kuba pada tahun 1959-2008.98  

                                                           
97 President Bush Outlines Cuban Policy Initiatives, Artikel dalam 

http://www.pbs.org/newshour/bb/latin_america-july-dec07-cuba_10-24/  (24/2/2017, 23.49 WIB) 
98 Raul Madesto Castro Ruz, Artikel dalam https://profil.merdeka.com/mancanegara/r/raul-modesto-

castro-ruz/ (26/3/2017, 23.04 WIB) 

http://www.pbs.org/newshour/bb/latin_america-july-dec07-cuba_10-24/
https://profil.merdeka.com/mancanegara/r/raul-modesto-castro-ruz/
https://profil.merdeka.com/mancanegara/r/raul-modesto-castro-ruz/


 

64 
 

Sebagai Presiden Kuba, Raul Castro berjanji akan membawa Kuba kearah 

sosialisme yang lebih baik. Beberapa bulan menjabat, Raul Castro mulai membuktikan 

janjinya dengan membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk memiliki telepon seluler, 

peralatan elektronik, menginap di hotel berbintang, memperbolehkan rakyat Kuba 

berhubungan dengan keluarga serta kerabatnya yang bermukim di AS. Dimana hal 

tersebut belum pernah terjadi pada era pemerintahan Fidel Castro. Selain itu, menurut 

organisasi non-pemerintah untuk hak asasi manusia pemerintah Raul Castro, juga 

membebaskan tawanan politik sebanyak 224 orang dari 316 tawanan, serta 

memberikan kebebasan beraspirasi bagi rakyat Kuba.99 

Kuba di bawah pemerintahan Raul Castro, juga mengesahkan undang-undang 

investasi asing pada tahun 2014, dimana pemerintahan mengurangi beban pajak yang 

ditanggung oleh investor sampai dengan 15%, adanya perlindungan dari pemerintah. 

Hukum menetapkan tiga kendaraan utama untuk berinvestasi diantaranya adalah: 

melakukan kontrak dengan entitas komersial di Kuba, joint venture dengan 

pemerintahan Kuba, atau perusahaan murni milik asing. Adapun sektor utama yang 

diijinkan oleh pemerintah untuk menerima investasi asing meliputi sektor pertanian, 

pertambangan nikel, pengembangan rumah real estate, sektor infrastruktur, gula, 

pariwasata serta penginapan seperti hotel maupun resort.100 Pada tanggal 1 Agustus 

2009, Raul Castro mengatakan: 

                                                           
99 Op. Cit, J.M Papasi, hal. 3  
100 Ibid 
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“With the broadest popular participation, the socialist society we aspire 

to and that we can build under the current and future conditions of 

Cuba, the economic model that will govern the life of the nation…”101  

Berdasarkan pernyataan Raul Castro, bahwa Ia bersungguh-sungguh dalam 

membawa rakyat Kuba kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya dengan turut 

melibatkan rakyat dalam perubahan tersebut. Maka, langkah transformasi pada bidang 

ekonomi menjadi mutlak dilakukan. 

Langkah transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Raul Castro adalah dengan 

mengganti komoditas penghasil gula dengan tanaman-tanaman lain dan juga 

meningkatkan sektor produksi jasa, seperti guru, tenaga medis, dan sebagainya. Di 

tahun 2014, pendapatan ekspor Kuba sebesar 5.187 milyar dan di tahun 2015 sebesar 

4.41 milyar. Sedangkan nilai impor yang dihasilkan pada tahun 2014 13.11 milyar dan 

di tahun 2015 15.24 milyar. Negara partner impor Kuba ialah Venezuela 38.7%, China 

9.8%, Spain 8.4%, Brazil 4.7%, Algeria 4.4% sedangkan negara partner ekspor Kuba 

ialah Venezuela 33.5%, Canada 15.9%, China 9.5%, Netherlands 4.5%.102 

                                                           
101 Claes Brundenius and Ricardo Torres Perez, 2014, No Free Lunch; Reflections on the Cuban 

EconomicReform Process and Challenges for Transformation, Cuba: Springer, hal. 23, dalam 

https://books.google.co.id/books?id=BeC9BAAAQBAJ&pg=PA1&dq=Claes+Brundenius+and+Ricar

do+Torres+Perez,+2014,+No+Free+Lunch;+Reflections+on+the+Cuban+Economic+Reform+Process

+and+Challenges+for+Transformation,+Cuba:+Springer&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiMnvPW4_nS

AhWCqI8KHc3DDK8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Claes%20Brundenius%20and%20Ricardo%20To

rres%20Perez%2C%202014%2C%20No%20Free%20Lunch%3B%20Reflections%20on%20the%20C

uban%20Economic%20Reform%20Process%20and%20Challenges%20for%20Transformation%2C%

20Cuba%3A%20Springer&f=false (27/3/2017, 00.15 WIB)  
102 “The World Fact Book” https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-

worldfactbook/geos/cu.html dalam, Irene Jessica Kalangi, 2016, Hubungan Bilateral Kuba-Amerika 

Serikat Pada Masa Pemerintahan Raul Castro, Makassar: Universitas Hasanuddin, hal. 25, Skripsi 

dalam  

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19113/CD%20REKTORAT.pdf?sequence=1 

(26/3/2017, 23.46 WIB) 

https://books.google.co.id/books?id=BeC9BAAAQBAJ&pg=PA1&dq=Claes+Brundenius+and+Ricardo+Torres+Perez,+2014,+No+Free+Lunch;+Reflections+on+the+Cuban+Economic+Reform+Process+and+Challenges+for+Transformation,+Cuba:+Springer&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiMnvPW4_nSAhWCqI8KHc3DDK8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Claes%20Brundenius%20and%20Ricardo%20Torres%20Perez%2C%202014%2C%20No%20Free%20Lunch%3B%20Reflections%20on%20the%20Cuban%20Economic%20Reform%20Process%20and%20Challenges%20for%20Transformation%2C%20Cuba%3A%20Springer&f=false
https://books.google.co.id/books?id=BeC9BAAAQBAJ&pg=PA1&dq=Claes+Brundenius+and+Ricardo+Torres+Perez,+2014,+No+Free+Lunch;+Reflections+on+the+Cuban+Economic+Reform+Process+and+Challenges+for+Transformation,+Cuba:+Springer&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiMnvPW4_nSAhWCqI8KHc3DDK8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Claes%20Brundenius%20and%20Ricardo%20Torres%20Perez%2C%202014%2C%20No%20Free%20Lunch%3B%20Reflections%20on%20the%20Cuban%20Economic%20Reform%20Process%20and%20Challenges%20for%20Transformation%2C%20Cuba%3A%20Springer&f=false
https://books.google.co.id/books?id=BeC9BAAAQBAJ&pg=PA1&dq=Claes+Brundenius+and+Ricardo+Torres+Perez,+2014,+No+Free+Lunch;+Reflections+on+the+Cuban+Economic+Reform+Process+and+Challenges+for+Transformation,+Cuba:+Springer&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiMnvPW4_nSAhWCqI8KHc3DDK8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Claes%20Brundenius%20and%20Ricardo%20Torres%20Perez%2C%202014%2C%20No%20Free%20Lunch%3B%20Reflections%20on%20the%20Cuban%20Economic%20Reform%20Process%20and%20Challenges%20for%20Transformation%2C%20Cuba%3A%20Springer&f=false
https://books.google.co.id/books?id=BeC9BAAAQBAJ&pg=PA1&dq=Claes+Brundenius+and+Ricardo+Torres+Perez,+2014,+No+Free+Lunch;+Reflections+on+the+Cuban+Economic+Reform+Process+and+Challenges+for+Transformation,+Cuba:+Springer&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiMnvPW4_nSAhWCqI8KHc3DDK8Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Claes%20Brundenius%20and%20Ricardo%20Torres%20Perez%2C%202014%2C%20No%20Free%20Lunch%3B%20Reflections%20on%20the%20Cuban%20Economic%20Reform%20Process%20and%20Challenges%20for%20Transformation%2C%20Cuba%3A%20Springer&f=false
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Hubungan luar negeri Kuba di masa pemerintahan Raul Castro telah mengantar 

pada peningkatan yang substansial terkait jumlah negara di Latin Amerika dan Eropa 

yang menjalin hubungan dengan Kuba, serta semakin kuatnya hubungan dengan Asia 

Timur dan saat ini melakukan langkah normalisasi hubungan diplomatik dengan 

musuh lamanya, yakni AS.103 Kuba di bawah pemerintahan Raul Castro semakin 

menunjukkan kemajuannya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, baik 

kemajuan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kondisi Kuba yang seperti itu, 

takkan ada alasan lagi bagi AS memandang Kuba sebelah mata, saat ini Kuba telah 

berubah dan tak menutup kemungkinan Kuba dapat menjadi partner baik kerjasama 

AS. 

 

2.3.2 Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Kuba 

Kebijakan luar negeri sebuah negara tergantung kepada siapa yang menjabat 

menjadi pemimpin negara pada saat itu, seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat 

dan Kuba. Pada tahun 2008, Barack Obama resmi menjadi Presiden AS setelah 

memenangkan pemilihan umum melawan John Mc Cain dan untuk kedua kalinya 

Barack Obama berhasil memenangkan pemilihan umum pada tahun 2012 melawan 

Mitt Romney. Di Kuba, pada tahun 2008 secara resmi Fidel Castro menyerahkan 

tumpuk kekuasaan kepada adiknya Raul Castro setelah hanmpir 50 tahun memimpin 

                                                           
103 Ibid, Irene Jessica Kalangi, hal. 29 
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Kuba. Di bawah pemerintahan Barack Obama dan Raul Castro membuat permusuhan 

antara AS dan Kuba selama lebih 50 tahun, kini telah memasuki babak baru. 

Pada upacara penghormatan atas mendiang Nelson Mandela tahun 2013 menjadi 

pemantik awal normalisasi hubungan diplomatik AS dan Kuba. Di kesempatan 

tersebut tertangkap, Obama dan Raul saling berjabat tangan. Jabat tangan tersebut 

menjadi penting karena AS dan Kuba tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 

1961.104 Peristiwa yang sederhana tersebut membuat harapan baru bagi masyarakat 

AS, Kuba, maupun dunia akan terobosan menuju perdamaian. 

Pada Desember 2014, Alan Gross, kontraktor dan pakar IT dari AS yang 

mendekam di tahanan Kuba sejak lima tahun lalu, karena tuduhan memata-matai 

pemerintahan Kuba resmi di bebaskan karena alsan kemanusiaan. Sebagai gantinya AS 

membebaskan tiga orang agen rahasia Kuba yang ditahan dengan alasan yang sama.105 

Dengan ditempuhnya langkah tersebut maka kedua negara akan menjalin kembali 

hubungan diplomatik. 

Acara Konferensi Tingkat Tiggi (KTT) Amerika di Panama, menjadi simbol resmi 

perbaikan hubungan kedua negara yang sudah direncanakan sebelumnya.106 Peristiwa 

ini menjadi pertama kalinya seorang pemimpin Kuba menghadiri KTT Amerika 

                                                           
104 Jabat Tangan Obama-Castro Undang Perhatian pada Upacara Mandela, Artikel dalam 

http://www.voaindonesia.com/a/jabat-tangan-obama-castro-menarik-perhatian-pada-upacara-

penghormatan-bagi-mandela/1807684.html (26/2/2017, 14.48 WIB) 
105 Peter Hille, AS Kuba Perjalanan Sejarah, Artikel dalam http://www.dw.com/overlay/media/id/as-

kuba-perjalanan-sejarah/18138610/16573884 (26/2/2017, 15.12 WIB) 
106 Pertama Kali dalam Lima Dekade, Presiden AS dan Kuba Bertemu, Artikel dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150411161323-134-45917/pertama-kali-dalam-lima-

dekade-presiden-as-dan-kuba-bertemu/ (26/2/2017, 15.30 WIB)  

http://www.voaindonesia.com/a/jabat-tangan-obama-castro-menarik-perhatian-pada-upacara-penghormatan-bagi-mandela/1807684.html
http://www.voaindonesia.com/a/jabat-tangan-obama-castro-menarik-perhatian-pada-upacara-penghormatan-bagi-mandela/1807684.html
http://www.dw.com/overlay/media/id/as-kuba-perjalanan-sejarah/18138610/16573884
http://www.dw.com/overlay/media/id/as-kuba-perjalanan-sejarah/18138610/16573884
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150411161323-134-45917/pertama-kali-dalam-lima-dekade-presiden-as-dan-kuba-bertemu/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150411161323-134-45917/pertama-kali-dalam-lima-dekade-presiden-as-dan-kuba-bertemu/
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selama 21 tahun sejarahnya.107 Pertemuan ini merupakan pembicaraan pertama antara 

kedua pemimpin negara sebagai upaya mengembalikan dan membangun hubungan 

yang baru antara AS dan Kuba.108 Dalam pertemuan tersebut Raul Castro mengatakan 

bahwa setiap presiden AS sebelum Obama lah yang harus disalahkan karena membuat 

Kuba menderita di bawah blokade AS.109 

Pada Maret 2016, Obama melakukan lawatan bersejarah di Kuba. Kunjungan 

Obama ke Havana untuk mendorong pengembangan kemajuan dan upaya 

meningkatkan kehidupan rakyat Kuba sekaligus berusaha meruntuhkan tembok 

pemisah antar AS dan Kuba.110 Dalam agenda lawatannya di Kuba, Obama sempat 

meletakkan karangan bunga di tugu peringatan Jose Marti, pahlawan kemerdekaan 

Kuba, sebagai tanda simbolik niatan baik AS, sebelum akhirnya menuju ke kantor 

kepresidennan Raul Castro. Obama juga menggelar pertemuan dengan para pengusaha 

AS dan pengusaha Kuba, guna mendorong perluasan sektor swasta.111 Kunjungan 

Obama disambut baik dengan pemerintahan Kuba yang siap membahas segala 

persoalan termaksud hak asasi manusia dan demokrasi.112 
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Pada Mei 2016, AS resmi mencabut Kuba dari daftar negara yang mendukung 

terorisme. Pemulihan hubungan ini akan membantu perusahaan Amerika yang tertarik 

berinvestasi di Kuba. AS pada awal Juli 2016 resmi mengumumkan pembukaan 

kedutaan besar di masing-masing ibu kota.113 Dari berbagai langkah besar yang 

ditempuh oleh Barack Obama untuk menormalisasi hubungan diplomatik dangan Kuba 

yang dikenal sebagai musuh lama AS, merupakan prestasi dan terobosan tersendiri 

bagi politik luar negeri AS. 
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