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BAB III 

ANALISIS KEBIJAKAN NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK 

AMERIKA SERIKAT-KUBA DALAM SUDUT PANDANG INDIVIDU 

BARACK OBAMA 

 

3.1 Sistem Keyakinan Barack Obama 

Individu merupakan salah satu aktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri 

dengan mengatasnamakan negara. Analisis pada tingkat individu sebagai agen 

pembuat keputusan adalah penting karena akan membantu memahami cara individu 

tersebut dalam mengambil keputusan. Hal tersebut memungkinkan kita menelusuri, 

mengantisipasi, bahkan memprediksi keputusan yang akan diambil oleh individu 

tersebut. Analisa tingkat individu mengatakan bahwa pengetahuan politik adalah 

pengetahuan tentang manusia, yaitu pengetahuan tentang bagaimana manusia berpikir 

dengan dirinya sendiri, bagaimana mereka memandang dunia dan tenpat hidup di 

dalamnya, dan apa yang menurut mereka penting dala hidup ini. 

Pengambilan kebijakaan luar negeri oleh individu menurut Ole R. Holsti terbagi 

atas dua proses pengambilan kebijakan, yaitu proses secara langusung dan proses 

secara tidak langsung. Secara langsung, proses pengambilan kebijakan oleh individu 

pengambil kebijakan di suatu negara dipengaruhi oleh penilaian individu tersebut 

terhadap suatu objek yang dicitrakannya berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam 

dirinya. Secara tidak langsung, proses pengambilan kebijakan oleh individu pengambil 

kebijakan di suatu negara berdasarkan sistem keyakinannya dipengaruhi oleh fakta-
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fakta yang dapat mendukung keputusan tersebut. Fakta tersebut dapat dilihat dari 

peristiwa masa lalu, sekarang, dan apa yang akan terjadi dimasa depan menurut 

individu pengambil kebijakan di suatu negara. Dari kesemuanya sistem keyakinan 

dibentuk dari fakta-fakta dan penilaian individu tersbut terhadap suatu objek tertentu. 

 

3.1.1 Realitas Masa Lalu 

Sebagai anak yang terlahir dari ayah kulit hitam, Kenya dan ibu kulit putih, 

Amerika, menjadikan Obama sebagai anak keturunan Afro-Amerika yang berkulit 

hitam. Ketika bersekolah di Hawaii, Obama dihadapkan dengan kondisi lingkungan 

multikultur yang membentuk pondasi pemahaman Obama mengenai rasa saling 

menghormati terhadap sesama. 

Semasa menjadi mahasiswa, Obama aktif menyuarakan berbagai isu-isu 

kemanusiaan, baik itu menantang tindak kekerasan, mapun menantang tindakan segala 

bentuk diskriminasi. Setelah lulus kuliah, Obama memutuskan untuk menjadi aktivis 

penggalangan masyarakat yang bertugas membangun gerakan sosial demi perubahan 

sosial yang lebih baik. Barack Obama menyuarakan perlunya sebuah perubahan yang 

datangnya tidak dari atas tetapi dari massa akar rumput yang diberdayakan. Selama 

menjadi aktivis penggalangan masyarakat di Chicago, Barack Obama sengaja memilih 

lokasi-lokasi yang penduduknya terdiri dari berbagai macam etnis.114 Selama menjadi 

                                                           
114 Op. Cit, Barack Obama, Dreams from My Father, hal. 167 
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aktivis Barack Obama aktif mengupayakan hak-hak sipil dan menjadi penasehat 

hukum orang-orang yang menjadi korban diskriminasi. 

Obama juga aktif mengkritik kebijakan pemerintahan Bush yang bertolak belakang 

dengan hak asasi manusia. Misalnya, pada tahun 2002, Barack Obama menyampaikan 

sebuah pidato pada salah satu ujuk rasa anti-perang pertama di Chicago, dimana ia 

mempertanyakan bukti Pemerintah Bush atas senjata penghancur massal, dan ia 

berpendapat bahwa invasi atas Irak akan menjadi bukti sebagai sebuah kesalahan yang 

banyak menelan korban. 

Pada saat menjabat sebagai Presiden AS, ideologi moderat yang anti terhadap 

kekerasan dan perang yang diusung Obama semakin memantapkan langkah maju AS 

untuk menjadi poros kemanusiaan. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Obama 

justru mengumandangkan ideologi anti perang dan apa pun yang berbau dengan 

kekerasan. Langkah yang diambil Obama berkorelasi dengan cita-cita masyarakat AS 

dan penduduk dunia untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian abadi.115 

Obama melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba sebagai salah 

satu konsekuensi logis dalam menciptakan perdamaian abadi di dunia yang merupakan 

langkah besar mengubur sejarah masa lalu kedua negara, mengingat kedua negara 

merupakan musuh lama. Setelah berakhirnya Perang Dingin, keputusan Obama 

115 Op. Cit. Samsul Muarif & Lili Hermawan, hal. 148 
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memperbarui hubungan dengan Kuba menandai rekonsiliasi dua ideologi, yakni 

kapitalisme dan komunisme.116 

Peristiwa konfliktual yang terjadi antara AS-Kuba di masa lalu, mulai dari 

peristiwa reformasi agraria di Kuba, Embargo terhadap Kuba, Invasi Teluk Babi, serta 

Krisis Misil Kuba merupakan suatu kecelakaan sejarah yang tidak perlu diulangi 

maupun dipertahankan, karena cara-cara tersebut sudah tidak lagi relevan di abad 21. 

Obama, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Amerika Latin yang baru 

pertama kali diikuti Kuba setelah absen selama 20 tahun mengatakan: 

“AS tidak dipenjarakan oleh masa lalu. AS mencari masa depan. 

Bahwa saya tidak tertarik untuk terlibat dalam pertarungan yang 

dimulai bahkan sebelum saya lahir”.117  

 

3.1.2 Realitas Masa Kini dan Realitas yang Diharapkan di masa depan  

Sebagai presiden AS ke-44, Obama dihadapkan dengan berbagai macam 

permasalahan yang siap untuk dihadapi. AS dibawah pemerintahan Barack Obama 

harus bisa memperbaiki citra AS di mata dunia yang sempat tercoreng akibat ulah 

pemerintahan sebelumnya, seperti kebijakan invasi atas Afganistan dan Irak. Untuk itu, 

dalam menjalankan politik luar negerinya, Obama lebih bersifat soft dibandingkan 

pendahulunya. AS dibawah pemerintaha Obama terus melakukan upaya-upaya dalam 

menciptakan kondisi dunia yang damai. 

                                                           
116 Dinna Wisnu, Normalisasi Hubungan Kuba-AS, Artikel dalam 

https://nasional.sindonews.com/read/941603/18/normalisasi-hubungan-kuba-as-1419400381/ 

(27/3/2017, 00.56 WIB)  
117 Dinna Wisnu, Normalisasi AS-Kuba, Artikel dalam  

https://nasional.sindonews.com/read/997792/18/normalisasi-as-kuba-1430876480 (27/3/2017, 01.07 

WIB) 

https://nasional.sindonews.com/read/941603/18/normalisasi-hubungan-kuba-as-1419400381/
https://nasional.sindonews.com/read/997792/18/normalisasi-as-kuba-1430876480
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Normalisasi hubungan diplomatik AS dan Kuba tak terlepas dari para pemimpin 

kedua negara, yaitu Obama dan Raul Castro. Kuba di bawah pemerintahan Raul Castro 

lebih bersifat terbuka dan pragmatis dibandingkan Fidel Castro. Raul Castro 

mengesahkan undang-undang investasi asing pada tahun 2014, dimana pemerintah 

mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh investor sampai dengan 15%, adanya 

perlindungan dari pemerintah. Adapun sektor utama yang diijinkan oleh pemerintah 

Kuba untuk menerima investasi asing meliputi sektor pertanian, pertambangan nikel, 

pengambangan rumah real estate, sektor infrastruktur, gula, pariwisata, serta 

penginapan seperti hotel maupun resort.118  

Diplomasi medis yang dipraktekkan Raul Castro kepada dunia terbilang berhasil. 

Hasilnya, dunia telah mengenal para dokter dan tenaga kesehatan Kuba sebagai 

pasukan medis yang dapat diandalkan dalam mengatasi masalah yang terkait dengan 

bencana. Kuba di bawah pemerintahan Raul Castro merupakan negara yang paling 

banyak mengirimkan dokter dan paling cepat dibandingkan denga negara lain di dunia. 

Total tenaga medis dikirim lebih dari 50.000 orang di 66 negara. Diplomasi medis ini 

kemudian mampu membawa citra Kuba tetap bersinar dan bersih di panggung politik 

internasional walaupun telah diisolasi selama lebih 50 tahun oleh AS.  Diplomasi 

tersebutlah yang membedakan Kuba dengan negara sosialis lainnya, seperti Korea 

                                                           
118 Op. Cit, J.M Papasi, hal. 3, Skripsi dalam http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Prof-Papasi-

Dewi-Triwahyuni-M-Bayu-Saputra.pdf (8/3/2017, 00.48 WIB) 

http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Prof-Papasi-Dewi-Triwahyuni-M-Bayu-Saputra.pdf
http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Prof-Papasi-Dewi-Triwahyuni-M-Bayu-Saputra.pdf
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Utara yang lebih mengedepankan diplomasi keras dan konfrontatif terhadap negara-

negara Barat.119 

Kuba baru di bawah pemerintahan Raul Castro berhasil menciptaan kemajuan 

dibandingkan pemerintahan sebelumnya, baik kemajuan dalam negeri maupun luar 

negeri berhasil dicapai. Hasil dari usaha pemerintahan Raul Castro adalah peluang 

dihapuskannya Kuba dari sanksi embargo yang selama ini diterimanya dari AS. 

Kemajuan yang dicapai Kuba disambut baik oleh presiden Obama dan bersedia 

melakukan perundingan terkait upaya normalisasi hubungan diplomatik antar 

keduanya. 

Setelah melalui proses panjang negosiasi, akhirnya kedua negara mencapai sebuah 

kesepakatan untuk membuka lembaran baru hubungan AS dan Kuba. Kuba 

membebaskan Alan Gross yang dituduh sebagai mata-mata AS dan AS membebaskan 

tiga orang anggota kelompok the Cuban Five yang dahulu dikirim Presiden Fidel 

Castro ke Florida untuk memata-matai AS. 

Selain pembebasan tahanan, Kuba juga berjanji akan membebaskan 53 tahanan 

poltik dari daftar yang diberikan oleh AS. Kuba juga akan meningkatkan akses internet 

bagi warganya. Kuba juga berjanji akan memberikan akses bagi para pejabat dari PBB 

dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Selain itu AS akan memberikan 

kelonggaran dalam larangan perjalanan dan dampak embargo. AS akan mempermudah 

warganya yang ingin mendapatkan izin melakukan bisnis di Kuba, dan melakukan 

                                                           
119 Op. Cit, Dinna Wisnu, Artikel dalam  https://nasional.sindonews.com/read/997792/18/normalisasi-

as-kuba-1430876480 (27/3/2017, 01.07 WIB) 

https://nasional.sindonews.com/read/997792/18/normalisasi-as-kuba-1430876480
https://nasional.sindonews.com/read/997792/18/normalisasi-as-kuba-1430876480
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perjalanan ke Kuba. AS juga melonggarkan larangan perbankan, membuat warga AS 

dapat menggunakan kartu kredit dan debit selama di Kuba. Kini warga AS dapatb 

mengirim hingga $2.000 setahun bagi anggota keluarga mereka di Kuba. AS juga akan 

mengijinkan impor skala kecil untuk cerutu dan alkohol Kuba. Turis AS juga 

dibolehkan mengimpor barang senilai $400 dari Kuba.120 

Normalisasi hubungan diplomatik AS-Kuba diharapkan dapat membawa 

keuntungan masing-masing negara. Dalam pidato Barack Obama ketika melakukan 

kunjugan di Kuba pada tanggal 20 Mei 2016, menyatakan: 

“Saatnya bagi Amerika Serikat dan Kuba untuk meninggalkan masa 

lalu dan melanjutkan perjalanan sebagai teman dan tetangga serta 

bersama sebagai keluarga menuju masa depan yang lebih 

cerah”.121 

Sudah waktunya kebijakan AS terhadap Kuba berubah, karena tak membawa hasil 

dan telah ketinggalan jaman, Obama berhenti melihat apa yang telah terjadi di masa 

lalu dan menyongsong sebuah harapan baru di masa depan antara AS dan Kuba. 

 

3.1.3 Nilai-nilai Barack Obama 

Menurut Obama, semua manusia diciptakan sama, mereka diberi hak-hak oleh para 

pencipta mereka yang tak boleh dirampas, di antara hak-hak itu adalah hak kehidupan, 

                                                           
120 Babak Baru Normalisasi Hubungan AS-Kuba, Artikel dalam 

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/570013-babak-baru-normalisasi-hubungan-as-kuba (8/3/2017, 

01.11 WIB)  
121 Obama Menyebut ‘Harapan di Masa Depan’ Bagi Warga Kuba, Artikel dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323_dunia_obama_kuba (8/3/2017, 01.53 WIB)  

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/570013-babak-baru-normalisasi-hubungan-as-kuba
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323_dunia_obama_kuba
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kebebasan, dan pencapaian kebahagiaan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri Obama 

terdapat dalam buku yang ditulisnya berjudul The Audacity of Hope (Obama:2009) 

Banyak pengalaman masa lalu yang dialami Obama terkait pengekangan terhadap 

seorang individu, di antaranya ketika berada di Indonesia dan di Kenya, adalah negara-

negara di mana hak-hak individual nyaris sama sekali tunduk pada aturan pribadi dari 

para jendral angkatan bersenjata atau tingkah para birokrat yang korup. Ketika 

melakukan perjalanan di Kenya, Obama menemukan pemahaman yang mengerikan 

pada sebagian besar warga Kenya, yaitu bahwa takdir yang seharusnya mereka miliki 

ternyata bukanlah milik mereka. Mereka kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau 

memulai bisnis sendiri tanpa membayar uang suap dan mereka dipenjarakan karena 

telah menantang kebijakan pemerintah.122 

Menurut Obama, nilai kebebasan dalam diri seseorang tak boleh dirampas oleh 

orang lain. Nilai-nilai kepercayaan diri, peningkatan diri, dan berani mengambil resiko. 

Niali-nilai itu berupa semangat, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kerja keras. Nilai-

nilai yang berakar dalam optimisme tentang kehidupan dan keyakinan pada sebuah 

kehendak bebas. Yaitu kepercayaan bahwa melalui keberanian, keringat, dan 

kecerdasan kita semua dapat mengatasi lingkungan tempat kelahiran kita. Niai-nilai 

juga mengekspresikan kepercayaan yang lebih luas bahwa setiap individu bebas untuk 

mengejar berbagai kepentingan demi kesejahtraan mereka sendiri dan masyarakat 

sebagai satu kesatuan.123 

                                                           
122 Barack Obama, 2009, Menerjang Harapan, Jakarta: PT. Cahaya Insan Suci, hal. 310 
123 Ibid, hal. 311 
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Dalam memoranya, Obama menulis pengalaman hidupnya yang sangat membentuk 

dirinya saat ini: 

“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”.124 

Menurut Barack Obama, Nilai-nilai itu merupakan warisan yang menjadikan kita 

sebagai sebuah masyarakat. Dan meskipun nilai itu tunduk dimakan oleh jaman, dapat 

dihantam, didorong, ditolak, serta dibalikkan oleh para intelektual dan pengkritik 

kebudayaan, namun nilai-nilai tersebut terbukti secara mengejutkan dapat bertahan 

lama dan secara mengejutkan dapat selalu melintasi batas-batas kelas, ras agama, 

generasi.125 Dari nilai itulah yang kemudian menjadi faktor penting dalam kebijakan 

AS menormalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba, Obama berani mendobrak 

perbedaan ideologi kedua negara demi mencapai kemajuan dan perdamaian dunia.  

 

3.2 Persepsi Barack Obama Mengenai Kuba 

Dalam hal pengambilan kebijakan politik luar negeri AS terhadap Kuba, persepsi 

pemimpin AS, Barack Obama mempunyai andil penting dalam normalisasi hubungan 

diplomatik AS-Kuba. Dalam pendekatan persepsi oleh Holsti menyatakan bahwa 

persepsi seseorang akan terbentuk dari sistem keyakinan yang dimiliki, meliputi 

realitas masa lalu, sekarang, dan apa yang diharapkan dimasa depan, serta adanya 

                                                           
124 Op. Cit, Samsul Muarif & Lili Hermawan, hal. 23 
125 Op. Cit, Barack Obama, Menerjang Harapan, hal. 332 
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pengaruh nilai, dari kesemua itu kemudian diperkuat dengan fakta-fakta yang 

mendukung sistem keyakinan tersebut. 

Menurut Holsti, persepsi seorang pengambil kebijakan dapat dilihat melalui 

pernyataan terhadap suatu obyek yang dilihat.126 Dalam penelitian ini, persepsi yang 

terdapat dalam diri Barack Obama dapat ditemui melalui pernyataan-pernyataannya 

terhadap Kuba. Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun sub bab ini, pernyataan 

Barack Obama mengenai Kuba akan diambil berdasarkan konfrensi pers di Panama 

pada tanggal 14 April 2015 dan pidato yang ia sampaikan ketika melakukan lawatan 

bersejarah ke Havana pada tanggal 20 Mei 2016. 

Dari hasil tersebut, persepsi Obama mengenai Kuba dapat dibagi menjadi beberapa 

point penting. Pertama, bahwa Kuba saat ini bukanlah ancaman. Kedua, dalam abad 

21 perbedaan ideologi bukanlah manjadi hambatan dalam bekerjasama. Ketiga, perang 

ideologi tidak lagi relevan di abad 21. Keempat, dalam mencapai perubahan menuju 

kearah yang lebih baik dapat dilakukan dengan cara bekerjasama. Kelima, bahwa 

pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam sebuah negara. 

Mengenai persepsi yang mengatakan bahwa Kuba bukanlah ancaman, dapat dilihat 

dari pidato Obama di Havana, menyatakan: 

“…United States and Cuba are like two brothers who’ve been 

estranged for many years, even as we share the same blood… We 

both live in a new world, colonized by Europeans.  Cuba, like the 

United States, was built in part by slaves brought here from 

Africa.  Like the United States, the Cuban people can trace their 

                                                           
126 Hafid Adim Pradana, 2011, Peningkatan Agresifitas Politik Luar Negeri Israel Terhadap Pelestina 

dalam Periode Pemerintahan Benjamin Natanyahu Tunun 2009-2010, Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, hal. 95 
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heritage to both slaves and slave-owners.  We’ve welcomed both 

immigrants who came a great distance to start new lives in the 

Americas.”127 

Pernyataan Obama, secara langsung menegaskan bahwa ancaman untuk saling 

menjatuhkan antar AS dan Kuba haruslah dihilangkan, karena pada dasarnya bangsa 

AS dan Kuba merupakan saudara yang memiliki masa lalu kelam yang sama. Konflik 

yang terjadi di masa lalu merupakan kekeliruan yang kini harus diperbaiki saat ini. 

Pernyataan tersebut sangat menggambarkan nilai-nilai Obama mengenai bagaimana 

seharusnya kita tidak terjebak dalam permusuhan yang berujung konflik, yang juga 

berefek pada orang-orang yang tidak bersalah. 

Mengenai persepsi yang mengatakan bahwa perbedaan ideologi bukanlah menjadi 

hambatan dalam bekerjasama, dapat dilihat dalam pidato Obama di Havana: 

“Kami berdiri atas solidaritas untuk mendukung dalam mengadili 

tindakan serangan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Hal 

tersebut menjadi pengingat bahwa dunia harus bersatu dan 

bersama-sama, tanpa memandang kebangsaan, atau ras, atau 

iman….”128 

Melalui pernyataan tersebut, secara jelas Barack Obama menunjukkan nilai-

nilainya yang ia dapatkan dari masa lalunya yang kemudian membentuknya menjadi 

seperti sekarang. Bahwa kita sebagai manusia diciptakan sama dan mempunyai hak-

hak yang tidak boleh dirampas oleh orang lain dan tindakan kekeraasan merupakan hal 

yang telah melanggar hak asasi. Pada waktu yang sama, Obama juga menyampaikan 

bahwa perbedaan yang terjadi di dunia ini merupakan sebuah bentuk keharusan yang 

                                                           
127 Read President Obama’s Speech to the Cuba People, Pidato dalam http://time.com/4267933/barack-

obama-cuba-speech-transcript-full-text/ (10/3/2017, 20.53 WIB) 
128 Ibid 

http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/
http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/
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tak dapat kita hindari. Untuk menerima perbedaan itu kita harusnya menumbuhkan rasa 

toleransi sebagai upaya dalam menghindari konflik yang kemungkinan muncul. 

Mengenai persepsi yang mengatakan bahwa perang ideologi tidak lagi relevan, 

dapat dilihat melalui pernyataan Obama di Havana: 

“What the United States was doing was not working.  We have to 

have the courage to acknowledge that truth.  A policy of isolation 

designed for the Cold War made little sense in the 21st century.  The 

embargo was only hurting the Cuban people instead of helping 

them… As President of the United States, I’ve called on our 

Congress to lift the embargo”129 

Pernyataan Obama, secara langsung menegaskan bahwa perang ideologi haruslah 

ditinggalkan. Kebijakan sisa Perang Dingin saat ini sudah tidak lagi relevan, terutama 

kebijakan mengembargo Kuba. Kebijakan embargo yang sangat menyulitkan bagi 

pemerintahan dan warga Kuba harus ditinggalkan. 

Mengenai persepsi yang mengatakan bahwa perubahan menuju kearah yang lebih 

baik dapat dilakukan dengan cara bekerjasama, dapat terlihat dari pernyataan Obama 

pada saat konfrensi pers dengan Raul Castro di Panama: 

“Dengan adanya normalisasi ini saya bisa memastikan bahwa 

rakyat Kuba mampu makmur dan hidup dalam kebebasan, 

keamanan, dan menikmati koneksi dengan dunia dimana bakat dan 

kecerdikan mereka yang luar biasa dapat berkembang”130 

AS yang terwakili dalam sosok Obama menginginkan permusuhan yang terjadi di 

masa lalu harus diakhiri. AS dan Kuba tidak boleh terjebak dalam masa lalu yang 

kelam, AS dan Kuba harus menatap masa depan yang lebih cerah. Rencana normalisasi 

                                                           
129 Ibid 
130 President Obama Meets with President Castro, Diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=CgwJwQJGFbM  (2/4/2017, 01.54 WIB) 

https://www.youtube.com/watch?v=CgwJwQJGFbM
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hubungan AS dan Kuba yang diinisiasi oleh Obama merupakan langkah besar kedua 

negara dalam menyambut tantangan masa depan, sebagaimana yang dismpaikan oleh 

Barack Obama: 

Kami sudah mulai inisiatif untuk bekerja sama pada kesehatan dan 

pertanian, pendidikan dan penegakan hukum. Kami telah 

mencapai kesepakatan untuk mengembalikan langsung 

penerbangan dan layanan e-mail. Kami telah memperluas 

hubungan komersial, dan peningkatan kapasitas Amerika untuk 

perjalanan dan melakukan bisnis di Kuba.131 

Pernyataan diatas mencerminkan persiapan kedua negara untuk membangun 

hubungan yang dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Keseriusan 

membangun kerjasama antar AS dan Kuba semakin jelas ketika pemeritah kedua 

negara menandatangani untuk memulihkan layanan penerbangan untuk pertama 

kalinya dalam kurun waktu 50 tahun. Kesepakatan yang ditanda tangani oleh menteri 

perhubungan AS, Anthony Foxx dan pihak dari Kuba, Adel Izquierdo Rodriguez.132 

Langkah tersebut semakin menguatkan komitmen kedua negara dalam membangun 

hubungan baik, yang harapannya dapat saling menguntungkan. Pulihnya layanan 

penerbangan menjadi awal yang baik bagi AS dan Kuba menuju ke pemulihan-

pemulihan lainnya. 

Berkaitan dengan pemulihan-pemulihan di sektor yang lainnya, Obama dalam 

pidatonya juga menyampaikan langkah dalam mencapai kemakmuran sebuah negara, 

sebagaimana mana disampaikan: 

                                                           
131 Op. Cit, Read President Obama’s Speech to the Cuba People. Pidato dalam 

http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/ (10/3/2017, 20.53 WIB) 
132 Amerika Serikat dan Kuba Sepakat Pulihkan Penerbangan, Artikel dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160216_dunia_kuba_amerika (11/3/2017, 15.11 WIB) 

http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160216_dunia_kuba_amerika
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“Internet harus tersedia di seluruh pulau, sehingga Kuba dapat 

terhubung  ke dunia yang lebih luas dan internet merupakan 

salah satu mesin terbesar pertumbuhan dalam sejarah manusia... 

Saya dapat memberitahu Anda sebagai teman bahwa kemakmuran 

berkelanjutan di abad ke-21 tergantung pada pendidikan, 

perawatan kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Tapi itu juga 

tergantung pada pertukaran bebas dan keterbuka ide-ide. Jika 

Anda tidak dapat mengakses informasi secara online, jika Anda 

tidak dapat terkena sudut pandang yang berbeda, Anda tidak akan 

mencapai potensi penuh Anda.”133 

Kuba merupakan negara yang sangat membatasi akses internet bagi rakyatnya. 

Saat ini hanya 5% warga Kuba yang memiliki akses internet. Berdasarkan pernyataan 

diatas, Barack Obama menekankan pentingnya internet bagi kemajuan Kuba dan 

akan sangat sulit bagi warga Kuba mencapai keberhasilan kecuali jika memiliki akses 

pada internet.134 

Mengenai persepsi Obama yang mengatakan bahwa pentingya nilai-nilai 

demokrasi dalam sebuah negara, dapat terlihat dari pidatonya: 

“I believe that every person should be equal under the law. Every child deserves 

the dignity that comes with education, and health care and food on the table 

and a roof over their heads. I believe citizens should be free to speak their mind 

without fear -- to organize, and to criticize their government, and to protest 

peacefully, and that the rule of law should not include arbitrary detentions of 

people who exercise those rights.  I believe that every person should have the 

freedom to practice their faith peacefully and publicly. And, yes, I believe voters 

should be able to choose their governments in free and democratic elections… 

I believe those human rights are universal. I believe they are the rights of the 

American people, the Cuban people, and people around the world.135 

                                                           
133 Op. Cit, Read President Obama’s Speech to the Cuba People, Pidato dalam 

http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/ (10/3/2017, 20.53 WIB) 
134 Obama: Google akan Pulihkan Akses Internet Rakyat Kuba, Artikel dalam 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/03/obama-google-akan-pulihkan-akses-internet-rakyat-

kuba (15/3/2017, 02.25 WIB) 
135 Op. Cit, Read President Obama’s Speech to the Cuba People, Pidato dalam 

http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/ (10/3/2017, 20.53 WIB) 

http://time.com/4267933/barack-obama-cuba-speech-transcript-full-text/
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http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/03/obama-google-akan-pulihkan-akses-internet-rakyat-kuba
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Berdasarkan pernyataan di atas, Obama secara tidak langsung ingin agar Kuba 

menjadi negara yang demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

memberi rakyatnya kebebasan dalam berpikir, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. 

Dengan demikian berdasarkan pernyataan yang disampaikan Obama melalui 

pidatonya ketika melakukan lawatan ke Havana dan ketika konfrensi pers dengan 

Raul Castro di Panama pada tahun 2016, bahwa kebijakan normalisasi hubungan 

diplomatik AS dan Kuba dengan menggunakan pendekatan Ole R. Holsti, dipengaruhi 

oleh persepsi Obama yang terbentuk berdasarkan sistem keyakinannya, yang meliputi 

realitas masa lalu, realitas masa kini, dan di masa depan, dan preferensi nilai tentang 

apa yang seharusnya terjadi. 


