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BAB II 

Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Kuba Sebelum Masa 

Pemerintahan Barack Obama 

 

 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hubungan bilateral Amerika 

Serikat dan Kuba diambil pada dua masa sebelum pemerintahan Obama adalah 

untuk membandingkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dua masa 

kepemimpinan sebelumnya dengan kebijakan yang akan dirumuskan oleh 

presiden Obama. Hal menarik yang perlu disimak adalah kedua kebijakan 

sebelum masa presiden Obama adalah cenderung lebih memperketat kebijakan 

embargo ekonomi yang ada sejak masa pemerintahan presiden sebelumnya atau 

sejak kebijakan embargo tersebut diberlakukan. Dalam bab ini akan membahas 

pengetatan embargo ekonomi pada masa presiden Bill Clinton dimana kebijakan 

pengetatan embargo ekonomi hanya terjadi pada masa pemerintahan presiden Bill 

Clinton dan kebijakan tersebut terus dijalankan dan dijadikan acuan dalam 

pengambilan sikap negara Amerika Serikat terhadap Kuba pada era presiden 

selanjutnya yakni pada masa presiden George Bush. 

Namun kebijakan pada dua masa pemerintahan tersebut ternyata bertolak 

belakang dengan kebijakan yang diambil oleh presiden Barack Obama. Dalam 

kampanyenya Obama menyuarakan tentang perubahan dari berbagai aspek 

termasuk dalam langkahnya dalam mengambil perubahan sikap terhadap negara 

Kuba. Obama menggerakkan rakyat dalam kampanyenya untuk berusaha 
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mengadakan normalisasi hubungan bilateral dengan negara Kuba untuk saling 

menjalin kerjasama dalam berbagai aspek dimasa depan. Hal ini dibuktikan 

dengan dirumuskannya Kebijakan Reaching Out Cuban People. 

2.1. Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Kuba Pada Era 

Kolonial 

Negara Kuba secara geografis masuk dalam wilayah benua Amerika Latin, 

Kuba terletak diantara selatan dan utara Amerika dan sebagai gerbang laut 

Karibia. Selama ratusan tahun wilayah Kuba merupakan wilayah yang strategis 

dengan kekayaan lahan, pelabuhan yang berlimpah serta cadangan mineral telah 

memikat kekuatan asing lain seperti Spanyol, Amerika Serikat dan Uni Soviet. 

Sejarah Kuba dimulai sejak kedatangan Cristopher Colombus pada 1492 dan 

selanjutnya disusul oleh kedatangan bangsa Spanyol. Kuba telah menjadi daerah 

jajahan Spanyol sejak tahun 1500-an, hal ini dapat dilihat dengan adanya upaya 

untuk menyingkirkan suku-suku asli yang telah lama menetap di Kuba.
1
 Hal ini 

mengakibatkan semakin berkurangnya penduduk lokal Kuba didorong usaha 

Spanyol dalam mengekspor banyak budak dari Afrika serta disusul dengan 

masuknya budaya Spanyol, lembaga, bahasa dan penyebaran agama.   

Pendudukan Spanyol telah berlangsung selama berabad-abad dan 

menjadikan Kuba sebagai basis strategis, menjaga garis laut yang 

menghubungkan pelabuhan Cadiz di Spanyol dengan pelabuhan-pelabuhan 

Amerika di Panama dan Meksiko. Sejak saat itu Havana tumbuh pesat menjadi 

pusat organisasi armada Spanyol dalam usahanya untuk memasuki koloni-koloni 

                                                           
1
 Fitrianto, Loc. Cit., hal. 34 
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Amerika dengan barang-barang Eropa. Gula merupakan produk andalan Kuba 

yang menjadikannya incaran bagi negara kolonial. Pada tahun 1740, Kuba 

menghasilkan keuntungan yang besar dari produksi gula. Akan tetapi, keuntungan 

tersebut hanya dinikmati oleh segelintir elit Spanyol yang memonopoli produksi 

gula. Monopoli tersebut terjadi akibat lahan serta pabrik penyulingan tebu yang 

tadinya dimiliki oleh para petani diambil alih kepemilikannya oleh Spanyol.
2
 

Perkembangan produksi gula diikuti dengan peningkatan impor budak dari benua 

Afrika yang menggantikan para penduduk asli yang terus berkurang akibat 

penindasan yang dilakukan oleh Spanyol. Selama beberapa abad,
3
 perbudakan 

menjadi hal yang fundamental dalam produksi gula di Kuba. Sistem perbudakan 

yang diterapkan oleh Spanyol memicu perlawanan tidak hanya dari para budak 

yang kemudian melarikan diri dan mengorganisir warga berkulit hitam akan tetapi 

perlawanan juga muncul dari para petani yang hak-haknya dirampas oleh Spanyol.  

Dalam masa penjajahan Spanyol berbagai tuntutan bermunculan akan 

tetapi pada umumnya yakni tuntutan akan kesetaraan ras dan sosial ekonomi. Pada 

tahun 1868, terjadi pemberontakan yang dikenal dengan nama Perang Sepuluh 

Tahun yang dipimpin oleh Carlos Manuel de Cespedes. Pada tahun 1895, Jose 

Marti bersama Partai Revolusioner Kuba (PRC) yang merupakan gabungan dari 

kelompok-kelompok revolusioner di Kuba, mengobarkan perang kemerdekaan 

                                                           
2
  Fitrianto, Loc. Cit., hal. 35 

3
 D. R. Murray, Statistics of the Slave Trade To Cuba, 1790-1867. Diakses dalam: 

http://www.latinamericanstudies.org/slavery/Cuba-slave-trade.pdf (17/03/2017,14:20 WIB) 

http://www.latinamericanstudies.org/slavery/Cuba-slave-trade.pdf
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terhadap Spanyol. Perang ini berakhir dengan kematian Jose Marti yang kemudian 

menjadi simbol perlawanan rakyat Kuba.
4
  

Pada saat inilah Amerika muncul sebagai pendukung gerakan 

kemerdekaan Kuba terhadap Spanyol. Bantuan Amerika pun terus diberikan 

terhadap Kuba dan yang terakhir adalah terjadinya perang Spanyol dan Amerika 

yang terjadi pada tahun 1898,
5
 perang ini pada awalnya dipelopori oleh PRC yang 

kembali melakukan pengorganisiran setelah kalah dalam perang sebelumnya. 

Akan tetapi pemberontakan rakyat Kuba ini berubah menjadi kemenangan 

Amerika Serikat setelah negara tersebut melakukan intervensi terhadap persoalan 

yang terjadi di Kuba. 

Kepentingan awal Amerika Serikat terhadap Kuba adalah bagian dari 

semangat ekspansionis yang muncul di Amerika Serikat pada awal abad 19. Hal 

ini dikhususkan dalam pembentukan Republik Benua yang membentang dari laut 

ke laut. Upaya ini diidentifikasi sebagai gerakan tujuan manifestasi Amerika 

Serikat. Kuba dianggap penting dalam perlindungan Florida dan perairan teluk 

yang strategis merupakan salah satu ambisi Amerika Serikat.
6
  

John Quincy Adams, sebagai sekretaris negara tahun 1823, merumuskan 

Harapan Resmi Amerika Serikat sebagai berikut: “...Pulau-pulau ini (Kuba dan 

Puerto Rico) dari letak geografis mereka adalah pelengkap alami bagi benua 

Amerika Utara, dan salah satu dari mereka (Kuba) hampir terlihat dari pantai-

                                                           
4
 Gregory Aydt, The Spanish-American War: The Cuban Perspective. Diakses dalam: 

http://www.eiu.edu/historia/1999aydt.pdf (17/03/2017,14:35 WIB) 
5
  Ibid. 

6
 Richard A. Falk, American Intervention in Cuba and the Rule of Law, Ohio State Law Journal, 

Vol, 22, No, 3 (1961), Colombus: Ohio State University, hal. 553. Diakses pada: 

http://hdl.handle.net/1811/68310   

 

http://www.eiu.edu/historia/1999aydt.pdf
http://hdl.handle.net/1811/68310


28 
 

pantai kita, dari sekian banyak pertimbangan telah menjadikan Kuba sebagai 

objek prioritas penting bagi kepentingan ekonomi dan politik bagi Amerika 

Serikat...” Dengan adanya keyakinan aneksasi Kuba ke Republik Federal 

Amerika Serikat akan sangat  diperlukan untuk kejayaan Amerika Serikat.
7
 

Harapan penaklukan Kuba ini didampingi oleh kebijakan diplomatik yang 

dirancang untuk menghindarkan Kuba dari pengaruh koloni Spanyol, Inggris 

maupun Perancis. Amerika tidak menganggap Spanyol sebagai ancaman utama. 

Spanyol telah mengalami banyak penurunan dalam kekuasaan maupun 

administrasi terhadap Kuba dan hal ini merupakan kesempatan besar bagi 

Amerika, akan tetapi keberadaan Inggris dan Perancis akan lebih mengancam 

pembangunan Amerika. Pada awal tahun 1810 presiden Madison menulis dalam 

sebuah surat resmi bahwa Amerika Serikat tidak bisa hanya menonton dan tinggal 

diam jika Kuba jatuh dalam pemerintahan Eropa yang akan mengganggu kegiatan 

terhadap perdagangan dan pertahanan Amerika Serikat.
8
 

Pada tahun 1823, Presiden Amerika Serikat James Monroe mencetuskan 

adanya Doktrin Monroe. Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat, pada kebijakan ini upaya negara-negara Eropa untuk menjajah dan 

melakukan campur tangan terhadap negara-negara di benua Amerika akan 

dipandang sebagai agresi, sehingga Amerika Serikat akan turun tangan. Akan 

tetapi Amerika Serikat tidak akan mengganggu jajahan Eropa yang sudah lama 

ada. Doktrin ini diterapkan setelah sebagian besar jajahan Spanyol dan Portugal di 

Amerika Latin telah merebut kemerdekannya. Secara legislasi Amerika Serikat 

                                                           
7
 Ibid., hal. 554 

8
 Ibid. 

 



29 
 

menghormati pendudukan Spanyol terhadap Kuba dengan keyakinan bahwa 

pemerintahan Spanyol yang lemah akan digulingkan dari dalam dan secara 

otomatis Kuba akan tertarik kedalam lingkup pengaruh Amerika, bahkan 

kemungkinan akan menganeksasi Kuba secara perlahan.
9
  

Dengan demikian kepentingan Amerika Serikat di Kuba akan terlindungi 

asalkan tidak ada kekuatan ketiga yang mampu mengambil keuntungan penuh di 

Kuba. Dengan adanya perbudakan dan kolonialisasi Spanyol yang sangat kejam 

memberikan pengaruh terhadap Kuba untuk mencapai kemerdekaannya terlebih 

melihat kemerdekaan Texas yang dibantu oleh Amerika Serikat pada tahun 

1845.
10

 Amerika tidak tinggal diam dan melakukan upaya negoisasi terhadap 

Spanyol dalam hal pembelian Kuba guna perluasan ekspansinya, namun hal ini 

mengalami kegagalan dan pada akhirnya memaksa Amerika untuk bertindak lebih 

koersif lagi dalam upaya pencapaiannya.  

Sejarah mengingatkan terjadinya upaya bagi para patriot kemerdekaan 

Kuba datang ke Amerika untuk mengatur serangkaian aksi pemberontakan 

kemerdekaan. Pemimpin revolusi Kuba Narsisco Lopez yang didukung rakyat 

Kuba dan dengan bantuan Amerika Serikat melakukan aksi pemberontakan 

terhadap Spanyol.
11

 Setelah mengalami serangkaian pemberontakan, Presiden 

Taylor merumuskan kemerdekaan Kuba dengan dirayakan oleh seluruh warga 

                                                           
9
 Thomas D. Grant, Doctrines ( Monroe, Hallstein, Brezhnev, Stimson ), Max Planck Encyclopedia 

of Public International Law ( MPEPIL), Working Paper, hal. 02, March 2014, Oxford Public 

International Law. Diakses pada: 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/OPIL_Doctrines_Monroe_Hallstein_Brezhnev_Stimson.pdf  
10

 Earl M. Maltz, The Constitution and the Annexation of Texas, Journal of Constitutional 

Commentary, Vol. 23, No, 3 ( WINTER 2006 ), Minnesota: University of Minnesota Law School, 

hal. 381. Diakses pada: 

 https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/170160/23_03_Maltz.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y  
11

 Richard A. Falk, Loc. Cit., hal. 555 

file:///C:/Users/Acer/Downloads/OPIL_Doctrines_Monroe_Hallstein_Brezhnev_Stimson.pdf
http://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/170160/23_03_Maltz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/170160/23_03_Maltz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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negara Kuba dan Amerika dan serangkaian kapal perang Spanyol diusir dari 

pelabuhan Havana. Akan tetapi, Spanyol tidak mudah menyerah dan terus 

melakukan pertahanannya terhadap Kuba melalui invasi-invasi lanjutan. 

 Perselisihan sengit antara Amerika Serikat dan Spanyol dimulai, Spanyol 

dengan dukungan Inggris dan Perancis bersekutu untuk mempertahankan jajahan 

Kuba demi kejayaan Eropa dan berupaya mengadakan negosiasi dengan Amerika 

untuk menandatangani kesepakatan atas kepemilikan Kuba, akan tetapi Amerika 

Serikat menolak dengan tegas perundingan tersebut. Serangkaian negosiasi dan 

agresi antara Amerika dan Spanyol tidak menemui titik temu dan puncak 

perselisihan terjadi ketika kapal perang  Maine milik Amerika Serikat meledak di 

Havana pada 25 Januari 1898.
12

 Dalam kongres, Amerika oleh presiden Mc. 

Kenley mencetuskan kemerdekaan Kuba dan meluncurkan agresi militer dan 

angkatan laut Amerika untuk melakukan pengusiran terhadap Spanyol di Kuba 

dengan bertujuan mengklaim kedaulatan Amerika atas Kuba dan bermaksud 

membangun perdamaian dan ketertiban. Kemenangan berpihak kepada Amerika 

Serikat, selanjutnya dalam perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kedua belah 

pihak antara Spanyol dan Amerika Serikat pada tanggal 10 Desember 1898 yang 

menyatakan Spanyol melepaskan semua kedaulatan atas Kuba dan bersedia 

mengevakuasi dan menarik kembali angkatan militernya.
13

   

                                                           
12

 Bernard C. Nalty, The United State Marine in the War with Spain, Department of the Navy 

Headquarters United States Marine Corps Washington, DC 20380. Diakses pada: 

http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/THE%20UNITED%20STATES%20MARINES%

20IN%20THE%20WAR%20WITH%20SPAIN%20PCN%2019000318300.pdf?ver=2012-10-11-

164124-293 (18/03/2017,09:15 WIB) 
13

 Richard A. Falk, Loc. Cit., hal. 557 

http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/THE%20UNITED%20STATES%20MARINES%20IN%20THE%20WAR%20WITH%20SPAIN%20PCN%2019000318300.pdf?ver=2012-10-11-164124-293
http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/THE%20UNITED%20STATES%20MARINES%20IN%20THE%20WAR%20WITH%20SPAIN%20PCN%2019000318300.pdf?ver=2012-10-11-164124-293
http://www.marines.mil/Portals/59/Publications/THE%20UNITED%20STATES%20MARINES%20IN%20THE%20WAR%20WITH%20SPAIN%20PCN%2019000318300.pdf?ver=2012-10-11-164124-293
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Intervensi Amerika Serikat terhadap Kuba telah berlangsung lama ketika 

Kuba membuka pasar seluas-luasnya untuk produksi gula Kuba. Kemenangan 

Amerika Serikat terhadap Spanyol semakin mengukuhkan dominasi ekonomi 

politiknya terhadap Kuba. Untuk menjamin bahwa arah pemerintahan baru Kuba 

mengikuti kebijakan Amerika Serikat, maka dilakukan proses “Amerikanisasi” 

terhadap pemimpin-pemimpin baru Kuba sebelum mengakhiri pendudukannya. 

Sejak saat itu para elit Kuba mulai tunduk terhadap pengaruh Amerika Serikat. 

Pada 10 Oktober 1940, Fulgencio Batista diangkat sebagai presiden Kuba melalui 

pemilihan umum.  Dalam perang dunia kedua, Kuba memihak Sekutu melawan 

negara-negara Poros dan memperoleh bantuan dari Amerika Serikat. Setelah 

perang, pada tahun 1944-1948, Kuba dipimpin oleh presiden Ramon Grau San 

Martin, dan sejak Oktober 1948 dipimpin oleh presiden Carlos Prio Socarras.
14

 

Pada tahun 1900, dibentuk Dewan Konstitusional yang akan merumuskan 

konstitusi baru di Kuba. Untuk meyakinkan bahwa dewan tersebut tidak menolak 

pengaruh Amerika, pemerintah Amerika meminta dengan tegas bahwa konstitusi 

baru harus memasukkan sejumlah syarat yang menjelaskan hubungan antara 

kedua bangsa. Syarat-syarat ini yang kemudian dikenal dengan Amandemen Platt 

yang diambil dari nama penginisiatifnya, senator Amerika Serikat Orville Platt. 

Amandemen tersebut menetapkan bahwa Kuba tidak akan membuat perjanjian 

untuk mengurangi kedaulatannya, tak ada kontak hutang luar negeri tanpa jaminan 

dimana bunga dapat diperoleh dari pajak biasa, menjamin Amerika Serikat berhak 

untuk campur tangan dalam melindungi kedaulatan Kuba, dan adanya suatu 

                                                           
14

 Fitrianto, Loc. Cit., hal. 38 
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pemerintahan yang mampu melindungi kehidupan, kemerdekaan dan hak milik, 

serta mengijinkan Amerika membeli atau menyewa tanah untuk stasiun-stasiun 

batu bara dan laut.
15

 

Amerika Serikat juga meminta agar pendudukan militer tidak berakhir 

sampai Kuba menerima Amandemen Platt sebagai bagian dari konstitusi baru.      

Sebagai balasan penerimaan amandemen tersebut, Amerika mensahkan suatu 

beban pajak yang memperluas peluang pasar tebu Kuba di Amerika dan 

kebebasan untuk menyeleksi produk-produk Amerika di pasar Kuba. Tindakan 

Amerika menyebabkan produksi gula mendominasi ekonomi Kuba sementara 

konsumsi domestik Kuba diintegrasikan ke dalam pasar Amerika yang lebih luas. 

Hal ini tidak mengherankan bahwa para nasionalis Kuba memandang Amerika 

dengan rasa benci yang mendalam. 

Amandemen Platt disahkan dalam undang-undang negara sebagai bagian 

dari Undang-Undang Alokasi Angkatan Darat pada bulan Februari 1901. 

Amendemen Platt memungkinkan Amerika untuk mengontrol Kuba tanpa adanya 

aneksasi. Dalam Amandemen Platt dijelaskan mengenai: Pasal I, membatasi 

pemerintah Kuba untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak dengan 

kekuatan asing yang memungkinkan kekuatan asing mengendalikan Kuba. Pasal 

II, pemerintah Kuba dilarang meminjam hutang kepada pihak asing, membayar 

bunga atas hutang apapun, dan memastikan Kuba mengelola kegiatan ekonomi 

yang cukup tanpa campur tangan pihak lain. Pasal III, menetapkan hak Amerika 

Serikat untuk campur tangan di Kuba dalam tujuan mempertahankan 

                                                           
15

 Ann Marie Holmes, The United States and Cuba 1898-1959. Diakses pada: 

https://www.hpu.edu/CHSS/History/GraduateDegree/MADMSTheses/files/Ann_Marie_Holmes.p

df (18/03/2017,10:05 WIB) 

https://www.hpu.edu/CHSS/History/GraduateDegree/MADMSTheses/files/Ann_Marie_Holmes.pdf
https://www.hpu.edu/CHSS/History/GraduateDegree/MADMSTheses/files/Ann_Marie_Holmes.pdf
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kemerdekaan Kuba sekaligus memastikan Kuba mampu melindungi warga negara 

dan kekayaannya. Pasal IV, prinsip-prinsip diatas harus dimasukkan dalam 

konstitusi Kuba yang baru. Selain itu berdasarkan undang-undang tersebut Kuba 

harus menyerahkan Guantanamo kepada Amerika Serikat untuk dijadikan 

pangkalan angkatan laut selamanya.
16

 

Mayoritas rakyat Kuba menolak dengan tegas terhadap pemberlakuan 

Amandemen Platt. Anggota-anggota perwakilan dan rakyat Kuba melakukan 

protes. Mayoritas rakyat Kuba melihat bahwa Amandemen Platt sebagai 

pelanggaran terhadap kedaulatan Kuba dan sebagai usaha Amerika Serikat dalam 

melakukan kendalinya terhadap Kuba. Kondisi tersebut membangun semangat 

anti Amerika yang sangat kuat diantara rakyat Kuba. Keadaan dalam negeri Kuba 

yang mengalami instabilitas seperti banyaknya korupsi, gangster, serta kerusuhan 

sosial dalam era Batista memicu adanya kudeta yang dipimpin oleh Fidel Castro 

seorang pengacara muda Kuba pada 10 Maret 1952. Kudeta itu tidak mendapat 

dukungan penuh oleh militer, politisi dan mahasiswa. Akibatnya usaha tersebut 

gagal dan Castro terpaksa melarikan diri ke Meksiko. Dalam persembunyiannya, 

Fidel Castro berupaya menghimpun kembali kekuatan dalam upaya 

pemberontakan ulang.
17

 

Fidel Castro dengan pasukan yang sangat kecil menggunakan kapal 

Granma untuk mendarat di pantai provinsi Oriente. Pasukan ini dapat dihancurkan 

oleh Batista dan hanya tersisa 12 orang.  Dengan sisa pasukan ini Castro kembali 

                                                           
16

 Ibid., hal. 21 
17

  Gary Prevost, Fidel Castro and the Cuban Revolution, The Faculty Journal of the Collage of 

Saint Benedict and Saint John’s University, Vol, 24, No, 4 ( 22 May 2012 ), Collegeville: College 

of St. Benedict/St. John's University, hal. 20. Diakses pada: 

http://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=headwaters  

http://digitalcommons.csbsju.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=headwaters
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melakukan gerilya di Sierra Maestra. Pada tanggal 17 Maret 1948, Castro 

mengumumkan perang total terhadap rezim Batista. Gerakan Castro semakin 

mendapat simpati dan dukungan secara luas, juga beberapa dikalangan orang 

Amerika Serikat sendiri. Castro berhasil merebut Havana pada tanggal 8 Januari 

1959. Sejak saat itu Castro menjadi pemimpin negara Kuba.
18

 

Keberhasilan revolusi Kuba membawa Fidel Castro secara otomatis 

menjadi pemimpin Kuba yang baru. Dari sini dimulai perubahan besar dalam 

corak politik pemerintahan Castro. Pada Januari 1959, Fidel Castro melakukan 

pembersihan secara luar biasa terhadap sisa-sisa kekuatan Batista. Pada tanggal 27 

Januari 1959, pasukan militer Amerika Serikat diusir pulang. Dalam upayanya 

membawa Kuba menjadi negara yang bebas dari eksploitasi dan kemiskinan, Fidel 

Castro mengambil langkah yang kontroversial yang menyebabkan ketegangan 

hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan Fidel Castro 

yang menjadi faktor utama penyebab ketidakharmonisan hubungan Kuba dan 

Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an adalah dengan program nasionalisasi 

ekonomi dan persekutuan dengan Uni Soviet, dimana kebijakan ini merupakan 

refleksi dari kebencian Fidel Castro terhadap Amerika Serikat dan sebagai usaha 

untuk melepaskan diri dari pengaruh Amerika Serikat.
19

 

Selama hampir 60 tahun dibawah pengaruh Amerika, ekonomi Kuba 

secara otomatis berada dibawah kontrol Amerika Serikat melalui investasi 

perusahaan-perusahaan multinasionalnya. Kondisi ini dianggap Castro sebagai 

penyebab utama ketidakmandirian rakyat dan kebobrokan politik Kuba. Undang-

                                                           
18

 Ibid. Hal., 22 
19

 Ibid. 
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Undang Reformasi Agraria tanggal 17 Mei 1959 adalah kebijakan pertama yang 

diambil Castro. Undang-Undang ini memuat ketentuan menasionalkan hampir 1/3 

dari seluruh tanah pertanian Kuba dan tidak satu orang asingpun yang diijinkan 

memiliki tanah pertanian. Padahal sebagaian besar tanah pertanian yang produktif 

banyak dikuasai oleh industriawan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Reaksi 

masyarakat Amerika Serikat pun tidak kalah keras terhadap tindakan Castro, 

mereka menilai bahwa hal ini adalah sumber kekacauan sosial. Disisi lain, mereka 

yang berkepentingan langsung dengan perdagangan gula Kuba, mendesak kongres 

untuk mengambil tindakan tegas untuk menghukum Fidel Castro dan menghapus 

hukum tersebut.
20

  

Di dalam negeri Kuba, Castro tetap berupaya untuk menasionalkan 

industri dan ekonomi. Setelah Reformasi Agraria, Castro memutuskan untuk 

menasionalkan perusahaan minyak Amerika Serikat di Kuba seperti Texaco, 

Shell, dan Esso. Tindakan Castro menyulut kemarahan Amerika Serikat, di depan 

senat, Dwight D. Esienhower mengajukan Rancangan  Undang-Undang untuk 

memberikan sanksi terhadap pemasaran gula Kuba di Amerika Serikat. Didukung 

oleh partai Demokrat dan Republik, Esienhower memutuskan untuk memotong 

ekspor gula Kuba sebanyak 80%. Akhir tahun 1960, hubungan Amerika dan Kuba 

semakin kritis karena Fidel Castro telah menasionalkan seluruh perusahaan-

perusahaan komersil dan industri asing di Kuba, antara lain dalam bidang listrik, 

telepon, tekstil, tembakau, dan nikel. Nasionalisasi perusahaan yang dilakukan 
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oleh Fidel Castro tanpa diberlakukan ganti rugi sehingga Amerika Serikat 

mengalami kerugian sekitar US $ 1,5 billion.
21

 

Kekhawatiran Amerika akan adanya pengaruh ideologi komunis semakin 

nyata ketika Menteri Luar Negeri Uni Soviet Anastas Mikoyan mengunjungi 

Kuba.
22

 Kunjungan perdana ini menceritakan sejarah penting awal mula hubungan 

Uni Soviet dan Kuba dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan dan 

pemberian bantuan antara Uni Soviet dan Kuba. Walau perjanjian ini bukan 

determinan pengubah Kuba menuju sosialisme, namun menjadi titik balik 

ekonomi dan politik bagi revolusi Kuba.  

Hubungan diplomatik Kuba dan Uni Soviet secara resmi mulai berjalan 

pada tanggal 8 Mei 1960. Berbagai subsidi diberikan kepada Kuba oleh Uni 

Soviet untuk membantu terbentuknya Kuba komunis. Pada bulan Oktober 1962, 

pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk menempatkan dan membangun fasilitas 

untuk peluru kendali nuklir jarak jauh IRBM (Inter Range Ballistic Missile) di 

Cienfugos, Kuba. Peristiwa ini dikenal sebagai “krisis nuklir Kuba”. Kedekatan 

Castro terhadap ideologi komunis sesuai dengan keinginannya dalam mewujudkn 

negara Kuba tanpa adanya perbedaan kelas antara kaum borjouis dan kaum 

proletar juga sebagai sarana untuk melenyapkan kapitalisme Amerika Serikat.
23

 

Dua kebijakan Kuba dalam menasionalkan perkonomiannya dan 

menggandeng Uni Soviet merupakan suatu pukulan bagi Amerika yang 
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sebelumnya telah menguasai Kuba dengan Amandemen Platt-nya. Berdasarkan 

doktrin Monroe, Amerika Serikat kemudian melakukan intervensi terhadap Kuba 

dan memperketat penjagaan di wilayah perairan Karibia guna menghalangi 

masuknya pengaruh komunis. Presiden John F. Kennedy adalah yang pertama 

memulai konfrontasi dengan Kuba, melalui operasi intelijen CIA di Teluk Babi, 

Amerika merekrut 14.000 warga imigran Kuba untuk ikut menyerang Fidel Castro 

di Coastel.
24

  

Invasi teluk babi oleh presiden Kennedy melalui CIA melatih pasukan 

gerilya yang akan didaratkan di Kuba. Pasukan ini terdiri dari militer Amerika dan 

para imigran Kuba yang melarikan diri ke Amerika setelah Fidel Castro berkuasa 

yang dilatih di Guatemala.
25

 Kennedy berkeyakinan invasi ini akan berhasil 

dengan pasukan yang terlatih. Selain itu keadaan pertahanan Fidel Castro yang 

belum kuat karena Castro masih baru dalam tahap konsolidasi dan rekonstruksi 

pemerintahan yang baru membuat Amerika semakin percaya diri. Invasi ini 

dilakukan dengan rencana operasi yang tergesa-gesa dan kurang matang lantaran 

Presiden Kennedy yang tersulut emosi saat itu. Akibatnya pendaratan terjadi 

perlambatan satu minggu, keadaan ini diperparah dengan kurang mengenalnya 

medan peperangan. Wilayah Coastel yang berupa lembah menyulitkan pasukan 

Amerika Serikat untuk mendarat, sehingga pasukan tidak dapat mendarat 
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bersama. Pendaratan pasukan ini dapat dihancurkan oleh tentara Castro yang telah 

siap menunggu kedatangan pasukan Amerika.
26

 

Kegagalan invasi teluk babi tidak menyurutkan langkah Amerika untuk 

menjatuhkan pemerintahan Fidel Castro. Presiden Kennedy kemudian 

mengeluarkan kebijakan embargo terhadap Kuba pada 3 Februari 1962, yang 

berisi ketentuan bahwa tidak satupun produk asli Kuba yang datang dari dan 

melalui Kuba boleh diimpor ke Amerika Serikat. Selain itu Amerika Serikat juga 

mengancam akan memberikan sanksi keras terhadap siapa saja yang berhubungan 

dengan Kuba. Amerika tidak segan memberikan sanksi ekonomi, politik, militer 

kepada negara yang dianggap tidak demokratis dan melakukan hubungan dengan 

Kuba. Selain jalur ekonomi, Amerika juga menggunakan jalur politik untuk 

menekan Fidel Castro, yaitu dengan mengajak negara-negara lain khususnya yang 

tergabung dalam anggota OAS (Organization of American Sates) untuk 

melakukan embargo regional terhadap Kuba dan mengeluarkan Kuba dari OAS. 

Hal ini dipenuhi oleh negara Kawasan Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika 

Latin. Atas prakarsa Venezuela, diadakan pertemuan menteri luar negeri negara-

negara OAS di Washington pada 21-26 Juli 1964. Dalam pertemuan ini negara 

Amerika Latin bersepakat untuk memutuskan hubungan diplomatik, ekonomi, dan 

perdagangan  dengan Kuba. Keputusan ini diikuti oleh 15 negara Amerika Latin 

kecuali Meksiko, Chili, Bolivia, dan Uruguay. Ketiga negara kecuali Meksiko 

akhirnya juga melakukan pemutusan hubungan diplomatik, ekonomi, dan 

perdagangan dengan Kuba atas desakan dari Amerika Serikat. Dengan demikian 
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Kuba semakin diisolasi karena sejak tahun 1961 Kuba telah diisolasi oleh 

Amerika Serikat  sedangkan pada tahun 1964 Kuba juga diisolasi oleh negara-

negara Amerika Latin. 
27

 

Sejak diberlakukan embargo ekonomi Amerika Serikat, Kuba mencari 

upaya alternatif untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan bekerja sama 

dengan Uni Soviet. Pada periode 1980-1990 kondisi ekonomi Kuba semakin 

memburuk.
28

 Hal ini ditandai dengan faktor runtuhnya Uni Soviet sebagai 

penopang sektor perekonomian Kuba. Keadaan ini membawa dampak terhadap 

hancurnya fondasi perekonomian Kuba seiring dengan adanya embargo Amerika 

Serikat. Tantangan bagi Kuba atas runtuhnya Uni Soviet sebagai sandaran 

ekonominya adalah bagaimana upaya Kuba untuk tetap bertahan dibalik belenggu 

embargo ekonomi Amerika Serikat sambil tetap menjaga prinsip revolusi. 

2.2. Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Kuba Pada Era Bill 

Clinton 

Hubungan Amerika Serikat dan Kuba pada masa pemerintahan presiden 

Bill Clinton tidaklah bagus dan jauh dari kata harmonis. Presiden Bill Clinton 

digambarkan sebagai presiden dengan naluri yang tajam, seorang politikus yang 

handal, berkharisma dan mampu menguasai permasalahan dan pemecahan 

masalah secara kompleks. Pemerintahan Bill Clinton berlangsung pada tahun 
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1993-2001 yang berlangsung pada sebagian besar tahun 1990-an.
29

 Pada masa 

pemerintahan Bill Clinton telah membawa perekonomian dan pertahanan Amerika 

Serikat secara stabil. Pada masa pemerintahan presiden Bill Clinton fokus utama 

terhadap pemerintahan terpilih di kawasan Amerika Latin tidak lain adalah 

dengan adanya komitmen untuk liberalisasi ekonomi dan reformasi pasar. 

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintahan presiden Bill 

Clinton yang disetujui dalam kongres khususnya terhadap negara Kuba cenderung 

lebih memperketat embargo yang sebelumnya telah diberlakukan terhadap negara 

Kuba. Berdasarkan hubungan dengan Kuba, Clinton mengeluarkan kebijakannya 

terkait Undang-Undang Kemerdekaan Kuba dan Solidaritas Demokrasi Helms-

Burton Act tahun 1996. Dalam kampanye presidensial terdapat dua prinsip dalam 

metode perundang-undangan (Helms-Burton Act) yang mana dalam undang-

undang tersebut menolak adanya usaha presiden Fidel Castro untuk menaikkan 

investasi di negaranya, pertama, UU tersebut memungkinkan Amerika untuk 

membolehkan warga asing atau perusahaan untuk menggunakan properti yang 

pernah dimiliki, meskipun pemerintahan Kuba sudah merdeka dari Amerika 

Serikat, kedua, Amerika melarang Kuba mengambil alih dan menggunakan 

properti milik Amerika tersebut melalui perusahaan mereka.
30

 

                                                           
29

 Richard S. Conley, President Clinton and the Republican Congress, 1995-2000:Political and 

Policy Dimensions of Veto Politics in Divided Government, Depertment of Political Sience, 

Working Paper, Agustus 2001, University of Florida, Hal. 01. Diakses pada: 

http://users.clas.ufl.edu/rconley/Clintonvetoespaper.pdf  
30

 David Vidler, Libertad vs Libertarism: An Analisys of the Helm’s Burton Act from within 

Liberal International Relation Theory, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol, 4, No, 2 

(Spring 1997), Indiana: Indiana University, Hal. 303. Diakses pada: 

http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=ijgls  

http://users.clas.ufl.edu/rconley/Clintonvetoespaper.pdf
http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1097&context=ijgls


41 
 

Sebelum kebijakan Helms-Burton Act ini dirumuskan terdapat fenomena 

panjang terkait masalah para pengungsi yang datang dari Kuba ke Amerika sejak 

akhir masa revolusioner Kuba pada tahun 1959. Tak lama setelah pemerintahan 

Fidel Castro berkuasa warga Kuba mulai banyak yang berusaha untuk 

meninggalkan Kuba. Hal ini didasari oleh faktor politis dan faktor ekonomis. Para 

imigran Kuba diusir dari negara mereka oleh kebijakan rezim revolusioner Fidel 

Castro bagi para pengkhianat dan pembangkang terhadap pemerintahan. Namun 

sejak tahun 1980, bagaimanapun kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama yang 

memotivasi warga Kuba untuk berimigrasi lantaran standar hidup yang terus 

memburuk dan sedikitnya kesempatan dalam mobilitas sosial, orang Kuba datang 

ke Amerika dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Jumlah imigran Kuba 

terus bertambah seiring bertambahnya waktu, tidak hanya orang buangan dan 

rakyat biasa yang ingin merubah keadaan ekonominya, elit ekonomi dan kaum 

intelektual serta warga menengah lainnya yang tidak puas dan takut terhadap 

pemerintahan Fidel Castro turut berupaya meninggalkan Kuba. Fenomena orang-

orang Kuba yang berusaha melarikan diri ke Amerika melalui jalur laut ini disebut 

dengan istilah krisis Balseros.
31

 

Pemerintah Amerika telah menyelamatkan orang-orang Kuba dari tahun 

1991 sebanyak 2.203 orang dan menjadi 3.656 di tahun 1993 dan terus meningkat 

setiap tahunnya. Pada bulan Agustus 1994, jumlah imigran yang diselamatkan 

oleh militer Amerika melonjak menjadi lebih dari 21.000 orang. Pada tanggal 13 

Agustus dalam pidatonya, Fidel Castro menyalahkan Amerika Serikat atas 
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kerusuhan dan kekerasan tersebut. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1994, 

Presiden Clinton mengumumkan kebijakan bahwa Amerika tidak lagi 

menyelamatkan imigran Kuba di Amerika dan berniat mengirim semua imigran 

Balseros ke pangkalan angkatan laut Guantanamo.
32

  

Masalah imigran Kuba yang serius memicu presiden Clinton merumuskan 

kebijakan CAA (Cuban Adjustment Act) terkait kesepakatan migrasi tahun 1994 

guna mendukung keamanan, legalitas dan ketertiban imigrasi ke Amerika Serikat. 

Untuk memfasilitasi kebijakan ini akhirnya pemerintah Amerika setuju untuk 

mengakui 20.000  warga Kuba yang datang ke Amerika Serikat setiap tahunnya. 

Kedepannya, pejabat Amerika akan menjemput mereka dari laut dan akan 

mengirim mereka ke negara ketiga yang aman. Kuba menyetujui kebijakan 

Amerika tersebut, namun nasib 33.000 orang Kuba di Guantanamo belum 

terselesaikan dan harus segera diperjuangkan nasibnya. Pada 2 Mei 1995, kedua 

negara akhirnya sepakat untuk mengakui sebagian besar tahanan di guantanamo 

sebagai warga Amerika dan menghentikan pengiriman imigran Kuba ke negara 

ketiga yang aman serta mencegah dan memulangkan kembali imigran Kuba yang 

berusaha meninggalkan negaranya. Kebijakan presiden Clinton dalam 

memulangkan kembali imigran Kuba ini disebut sebagai kebijakan Weet Foot-Dry 

Foot.
33

 

Pada tanggal 24 Februari 1996, pesawat tempur MIGs milik Kuba terbang 

melintasi wilayah udara Kuba. Beberapa menit kemudian dilaporkan bahwa 
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pesawat ini menembak jatuh dua pesawat sipil yang dikemudikan dan 

diujicobakan oleh aktivis anti Castro. Tindakan Kuba mendorong permusuhan dan 

kemarahan di kalangan warga Kuba-Amerika di Amerika Serikat.
34

 Upaya 

Amerika dalam mempromosikan demokrasi dengan cara membantu penyelesaian 

imigran Kuba rupanya tidak membawa hasil dan sia-sia belaka. Puncak kekesalan 

Amerika Serikat adalah dengan dikeluarkannya kebijakan Helms-Burton Act oleh 

presiden Bill Clinton.  

Perumusan kebijakan Helms-Burton Act dalam menanggapi persoalan 

pesawat tempur Kuba yang kontrofersial tersebut juga didukung oleh sebagian 

besar warga Kuba-Amerika di Amerika pada waktu itu. Pada tahun 1980-an orang 

Kuba-Amerika kaya yang ada di Miami yang pada waktu itu mayoritas adalah 

imigran buangan dan pengkhianat rezim Castro memutuskan untuk membangun 

kekuatan komunitas guna mendapat hak suara politik di Amerika Serikat dan ikut 

serta dalam pemilihan suara. Orang-orang Kuba-Amerika ini dipimpin oleh Jorge 

Mas Canosa membentuk organisasi Cuban America National Foundation 

(CANF), guna memperoleh hak dalam pemilihan suara dan mengupayakan 

kepentingan mereka dari 1981 sampai tahun 2008. CANF menentang pejabat 

publik yang mengisyaratkan adanya kebijakan tentang kerjasama maupun 

normalisasi hubungan antara Kuba dan Amerika. Direktur yayasan dan organisasi 

mereka bahkan bersedia menyumbang kepada kongres ratusan hingga ribuan 

dollar agar pemerintah Amerika turut bersimpati kepada mereka. CANF turut 

andil dalam memberikan dukungan penuh kepada presiden Bill Clinton dalam 
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perumusan kebijakan Helms-Burton Act pada waktu itu sebagai perwakilan suara 

dari warga Kuba-Amerika.
35

  

Helms-Burton Act dimaksudkan untuk memajukan kebebasan dan 

demokrasi di Kuba dengan maksud lain untuk segera mengakhiri pemerintahan 

Fidel Castro. Undang-undang ini tidaklah jauh berbeda dari embargo ekonomi 

yang ada dan tidak lain memperpanjang dan memperketat embargo ekonomi Kuba 

dan berupaya menjatuhkan pemerintahan komunis Kuba. Helms-Burton Act 

mempengaruhi berbagai negara terkait kepentingan bisnis, perjanjian perdagangan 

internasional beserta hukum internasional. Pada faktanya banyak negara di 

seluruh dunia adalah sekutu daripada Amerika, namun tidak sedikit pula yang 

mengecam adanya undang-undang ini  lantaran menuduh undang-undang tersebut 

telah melanggar perjanjian perdagangan internasional seperti NAFTA, GATT dan 

WTO. Beberapa negara yang mengecam undang-undang tersebut termasuk negara 

kawasan Uni Eropa serta Kanada dan meksiko merespon dengan memblokir 

undang-undang tersebut.
36

  

Strategi daripada Helms-Burton Act adalah memancing respon langsung 

pemerintahan baru Kuba dalam kebijakan barunya untuk menangani penurunan 

perekonomian secara tajam negara Kuba yang terjadi pada awal 1990-an setelah 

Uni Soviet menarik kembali subsidi yang besar terhadap Kuba. Dalam rangka 
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memperbaiki perekonomiannya Kuba menarik investasi asing dengan 

meringankan larangan pembatasan kepemilikan tanah Kuba. Undang-undang 

Helms-Burton Act sengaja dibuat pada masa pemerintahan presiden Bill Clinton 

untuk memancing respon Kuba agar sadar dan berpindah dari sistem 

pemerintahan sosialis yang ketat dan beralih ke arah liberal maupun semi liberal 

seperti halnya sistem pemerintahan negara Cina dan Vietnam yang dinilai lebih 

sukses dari Kuba dan pastinya akan menguntungkan bagi Amerika Serikat.  

 Helms-Burton Act terdiri dari empat pasal yakni dalam pasal pertama 

yang menegaskan keinginan Amerika Serikat dalam memperkuat embargo 

ekonominya terhadap Kuba pada era pemerintahan Fidel Castro. Dalam 

kegiatannya bertujuan antara lain memotong bantuan ekonomi dan perdagangan 

terhadap Kuba, menentang keanggotaan Kuba di lembaga-lembaga keuangan 

internasional dengan menginstruksikan direktur eksekutif Amerika Serikat di 

masing-masing lembaga untuk menentang pengakuan Kuba sebagai anggota 

lembaga. Keanggotaan Kuba dilarang dalam lembaga Dana Moneter 

Internasional, Bank Internasional untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan, 

Asosiasi Pembangunan Internasional, Koorporasi Keuangan Internasional, 

Multilateral Investment Guarantee Agency dan Bank Pembangunan Inter-

Amerika. Setiap pinjaman atau bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga 

tersebut ke pemerintahan Kuba akan mengakibatkan denda dan pemotongan 
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jumlah dana yang sama oleh Amerika. Pemberlakuan denda juga dilakukan bagi 

perusahaan asing yang melakukan bisnis di Kuba. 
37

 

Pasal kedua, menetapkan pemberian bantuan ke Kuba dengan persyaratan 

bersedia mengubah sistem pemerintahan. Hal ini telah menjadi tekad presiden Bill 

Clinton dengan persetujuan kongres untuk mengangkat atau menangguhkan  

embargo ekonomi terhadap Kuba setelah diadakan pemilihan pemerintahan 

terpilih secara demokratis di Kuba. Persyaratan pengangkatan embargo cukup 

jelas dengan dilakukannya perubahan transisi pemerintahan Kuba secara 

demokratis, selain itu pemerintah Kuba juga dituntut untuk mengembalikan aset 

kekayaan Amerika yang sudah disita dan dinasionalisasikan kepada pemerintah 

Amerika. Berdasarkan persyaratan diatas apabila Kuba bersedia maka pemerintah 

Amerika akan memberikan bantuan secara ekonomi seperti makanan, obat-obatan, 

peralatan medis, dan akses transisi pemerintahan Kuba ke arah demokratis. 

Setelah proses transisi pemerintahan dilakukan maka Amerika akan memberikan 

kebebasan terhadap warga Kuba dan Amerika dalam melakukan perjalanan 

mengunjungi kerabat mereka tanpa batas.
38

 

Pasal ketiga, menjelaskan mengenai perlindungan atas hak milik nasional 

Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan kompensasi dan memungkinkan 

warga negaranya maupun perusahaan asing untuk menuntut adanya aset kekayaan 

Amerika yang sebelumnya telah dinasionalisasikan oleh pemerintah Kuba. 
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Dengan adanya ketentuan ini diduga untuk mencegah adanya investasi asing di 

Kuba.
39

  

Pasal keempat, Amerika menegaskan menentang keanggotaan Kuba di 

lembaga-lembaga keuangan internasional dan mengumumkan larangan dukungan 

keuangan bagi negara Kuba. Amerika mengadakan pengecualian maupun 

pengusiran bagi warga asing yang mengadakan kerjasama terhadap Kuba yang 

berhubungan secara langsung bagi Amerika entah itu warga Amerika maupun 

warga asing.
40

 

2.3. Hubungan Bilateral Amerika Serikat dan Kuba Pada Era George 

W. Bush 

Presiden Amerika George W. Bush adalah presiden Amerika Serikat ke 

43. Dalam era kepemimpinannya Amerika menerapkan kebijakan Open Door 

Empire, dimana Amerika menyebarkan pengaruh ekonominya ke berbagai negara 

dengan memastikan akses terbuka untuk barang penting dan barang baku dan 

membangun kekuatan dibidang militer dan kerjasama antar negara secara 

harmonis. Kerjasama antar negara lebih difokuskan dijalin dengan negara-negara 

penghasil energi, dimana Amerika Serikat berusaha untuk membangun dominasi 

ekonomi dan militer untuk mendukung kekuatan ekonomi global. Presiden 

George W. Bush, seperti semua pendahulunya, mengejar kebijakan open door 

empire
41

 (kebijakan pintu terbuka) sehubungan dengan akses ke negara sumber 
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daya energi, terutama dengan negara-negara penghasil industri minyak dan gas 

bumi sehubungan dengan krisis energi dan ekonomi yang dialami oleh Amerika 

Serikat. Dalam era pemerintahannya Amerika lebih berfokus pada pengadaan 

energi dan kemajuan militer. 

Setelah adanya fenomena serangan 11 September, Amerika Serikat 

merumuskan dua prioritas kebijakan luar negerinya antara lain perang melawan 

terorisme dan proyeksi kekuatan Global.
42

 Bush memasukkan kebijakan perang 

melawan terorisme ke dalam kebijakan pintu terbuka dalam prakteknya sekaligus. 

Bush menggunakan kapabilitas militer dalam memecahkan masalah ekonomi dan 

energi Amerika dengan menginvasi Afghanistan dan Irak dan mengontrol rute 

penting energi dan sumber daya, baik sebagai tujuan sendiri (karena ekonomi dan 

keuntungan perusahaan Amerika Serikat) dan untuk sarana lainnya yang lebih 

besar seperti kontrol atas pasokan energi global demi kejayaan Amerika. 

Hubungan Amerika Serikat terhadap Kuba pada era Presiden George W. Bush 

tetap difokuskan pada pendekatan perang dingin, terutama pada isolasi negara 

Kuba dan upaya penekanan terhadap perubahan rezim pemerintahan baru yang 

lebih demokratis.
43

 Beberapa hari setelah perayaan kemerdekaan Kuba (20 Mei), 

George W. Bush menyatakan “...pemerintahan saya akan menentang setiap 

upaya untuk melemahkan sanksi ekonomi terhadap Kuba sampai rezimnya 

bersama Amerika Serikat bersepakat untuk membebaskan tahanan politik, 
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memegang pemilu yang bebas dan demokratis dan memungkinkan kebebasan 

untuk berbicara...” Bush menegaskan kesetiaannya terhadap kebijakan 

sebelumnya di tahun 1990-an (Helm’s Burton Act). Bahkan tahun 2004, Laporan 

Komisi CAFC (Commission for Assistance to a free Cuba), yang termasuk 

anggota kabinet presiden akan berfokus pada pengetatan embargo secara lebih 

tinggi dalam upaya mendorong transisi pemerintahan di Kuba.
44

 

Saat presiden George W. Bush menjabat sebagai presiden pada tahun 2000 

pemerintahan Amerika Serikat memang secara umum berfokus melawan 

terorisme namun secara khusus wakil negara John Bolton  menuduh Kuba tentang 

kemungkinan bahwa pemerintah Kuba telah melakukan perdagangan senjata 

biokimia pada Mei 2002.
45

 Meskipun tuduhan tersebut dibingkai bertujuan untuk 

menarik keterkaitan hubungan antara Kuba dan Irak namun hal ini berujung pada 

kebijakan perang dingin antara dua pihak negara baik Amerika Serikat maupun 

Kuba. Maka dari itu hubungan diplomatik kedua negara tetap tidak ada titik temu 

dimana undang-undang terkait kebijakan Helms-Burton Act masih dilanjutkan dan 

menjadi landasan kebijakan Amerika Serikat terhadap respon pemerintahan rezim 

Fidel Castro. Selain itu, keengganan Fidel Castro untuk bekerja sama menuju 

demokratisasi cukup membuat emosi Amerika Serikat memanas.  

Menteri Luar Negeri Colin Powell,
46

 dalam sidang kongres 

pengangkatannya berpendapat, “...Amerika Serikat tidak ada niat dan tekad untuk 
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meringankan dan menahan tekanan dari berbagai sektor ekonomi yang 

berpeluang menciptakan kerjasama komersial dengan Kuba. Selain itu presiden 

Bush tidak pernah mensponsori kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, 

konservasi dengan Kuba yang berisi beberapa ketentuan untuk menghilangkan 

keterbatasan investasi pribadi untuk penjualan pertanian ke Kuba...”  

Dalam era pemerintahan Bill Clinton terjadi pelepasan embargo ekonomi 

terhadap Cina dalam hal demokratisasi dan hak asasi manusia. Pemerintahan 

George W. Bush sedang mencari celah yang sama pula untuk negara Kuba. 

Menurut Grant Aldonas,
47

 Wakil Menteri Perdagangan untuk Perdagangan 

Internasional, dalam menjalin kerjasama dengan Kuba, “...masih ada banyak hal 

yang perlu dipertimbangkan lebih mendalam dalam menjalin kerjasama dengan 

Kuba dibanding dengan Cina...” Pernyataan tersebut didukung oleh Perwakilan 

Dagang Robert Zoellick dengan pembenaran yang sama dan penentuan standar 

kerjasama Amerika Serikat dan Kuba. Selain itu ketika Presiden George W. Bush 

untuk pertama kalinya mengabaikan terkait pasal III Undang-Undang Helms-

Burton Act terkait kebutuhan untuk internasionalisasi dengan Kuba atas tekanan 

dan dorongan dari negara Kanada dan beberapa negara Eropa lainnya terkait 

pelanggaran hak asasi manusia. Namun, selang beberapa hari dari pernyataan 

tersebut dikeluarkan, Bush memutuskan untuk menegakkan kembali embargo 

ekonomi terhadap Kuba dengan menegaskan OFAC (Office of Foreign Assets 
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Control) untuk mengaktifkan undang-undang pelarangan inspeksi bandara bagi 

wisatawan Kuba-Amerika yang tiba dari Kuba.
48

  

Selain itu, bulan Mei 2004 CAFC (Commission for Assistance to a free 

Cuba) menerima perintah dari presiden Bush untuk memperketat aturan akses 

perjalanan dan pengiriman uang terhadap pemerintahan Kuba. Bahkan relaksasi 

penjualan produk pertanian dari Amerika ke Kuba dalam kongres tidak ada 

perubahan apapun. Pada bulan November 2001, setelah peristiwa bencana alam 

badai “Michelle” di Kuba,
49

 Bush menawarkan bantuan kemanusian ke Kuba 

namun ditolak oleh pemerintahan Kuba. Oleh karena itu, Gedung Putih 

memutuskan untuk mereformasi beberapa ketentuan Undang-Undang Reformasi 

Sanksi Ekspor dan Perdagangan (TSRA) tahun 2000, dalam rangka meringankan 

pembatasan penjualan produk pertanian Amerika Serikat ke Kuba. Kebijakan ini 

mungkin yang pertama dikeluarkan Amerika untuk Kuba era Bush. Namun ketika 

kargo pertama produk Amerika tiba di pelabuhan Havana (pada Desember 2011), 

pengiriman pertama sejak 1963, juru bicara gedung putih mengklarifikasi bahwa 

hal ini tidak akan mewakili perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap 

pemerintahan Kuba.
50

  

Selanjutnya terkait fenomena penyerangan 11 September di gedung World 

Trade Center dan Pentagon terjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan 

Amerika dan Kuba. Seperti beberapa komentator mencatat, setelah September 

2011 Presiden Bush mendapat dukungan dunia internasional terkait koalisi 

melawan terorisme. Selain itu, pada musim gugur 2001, Kuba menunjukkan 
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beberapa tanda-tanda kerja sama dalam rangka memerangi terorisme 

internasional. Dalam pidato publik yang diberikan pada tanggal 11 September, 

Fidel Castro menyatakan solidaritas orang Kuba kepada orang-orang Amerika, 

dan pemerintah Kuba menyatakan ingin membantu dengan mengirimkan 

sumbangan darah dan dokter dalam kasus tersebut. Selanjutnya pemerintah Kuba 

meyakinkan bahwa dalam kekuasaannya akan berusaha menghindarkan tanah 

Kuba sebagai tujuan persembunyian teroris. Pada akhir 2001, Kuba meratifikasi 

12 perjanjian internasional melawan terorisme yang melalui surat yang dikirimkan 

Castro terhadap Koffi Anan dan didukung sepenuhnya oleh organisasi 

internasional PBB. Donald Rumsfeld mengumumkan penggunaan Guantanamo 

sebagai penjara bagi para pejuang teroris yang diambil dari Afghanistan dan 

Taliban. Negara Kuba mungkin telah ditawarkan bantuan yang lebih besar oleh 

Amerika Serikat dan terkait kelangsungan hubungan kedua negara. Menurut 

Rumsfeld, pemerintah Kuba tidak akan menentang keputusan Amerika untuk 

menempatkan teroris dalam penjara Guantanamo. Bahkan Kuba menahan diri dari 

protes sambil menunjukkan kesediaan untuk bekerjasama secara aktif secara 

logistik dan dalam asisten medis. Pada januari 2001, pemerintahan Kuba 

menerbitkan “deklarasi opini publik nasional dan internasional” posisinya di 

Guantanamo, beberapa hari kemudian Raul Castro sangat senang dengan fase ini 

karena adanya respon dan hubungan timbal balik, pangkalan angkatan laut 

Guantanamo bisa menjadi media yang baik dalam melakukan kerjasama terkait 
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isu-isu kepentingan bersama melalui pembicaraan bilateral pada keamanan dan 

inisiatif kontra terorisme.
51

 

Sikap Kuba terhadap strategi anti terosisme mewakili salah satu perhatian 

Bush di Miami dan di Washington D.C. Bahkan nampak jelas bahwa Kuba ingin 

membantu untuk memerangi terorisme tetapi tidak mendukung strategi dan 

metode Amerika Serikat. Fidel Castro mengutuk invasi Amerika Serikat terhadap 

Afghanistan sebagai fasis dan agresi teroris yang menyebabkan banyak kematian 

bagi kaum manusia. Selanjutnya Raul Castro menyimpulkan posisi Kuba “...kami 

tidak memiliki perbedaan terhadap Amerika Serikat terkait perang melawan 

terorisme, namun pada metode dan strategi “kalian bersama kami atau bersama 

teroris “, pernyataan tersebut tidak dapat diterima...”
52

 

Pada musim gugur tahun 2001, terjadi beberapa peristiwa terkait 

kontribusi kedua negara terkait kebijakan Amerika Serikat terhadap penjara 

Guantanamo di Kuba. Pada tanggal 20 September, Ana Belen Montes, analis dan 

senior dari Badan Pertahanan DIA, ditangkap dan didakwa dengan tuduan 

memata-matai Amerika atas nama Kuba (tahun 2002, Montes dijatuhi hukuman 

25 tahun penjara). Selain itu lima warga Kuba, yang dikenal sebagai Los Cinco, 

dijatuhi hukuman memantau Miami berbasis kegiatan teroris dari pemerintahan 

Kuba.
53

  

Serangkaian kejadian tersebut menjauhkan Kuba dan Amerika dari kata 

harmonis. Bahkan dalam kongres Amerika menghubungkan Montes sebagai 

media rahasia terhadap rahasia inteligen terkait kegiatan sponsor terhadap 
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terorisme. Selain itu, Ileana Ros Lehtingen menduga bahwa Kuba membantu 

kegiatan terorisme internasional dengan menjual senjata biokimia kepada Iran dan 

Libya. Robert Menendez berpendapat bahwa Kuba terlibat dalam terorisme islam 

internasional. Pada beberapa minggu kemudian Menendez mendesak sekretaris 

Powell untuk menyelidiki hubungan antara Havana dan Iran dalam upaya 

pendanaan dan dukungan teroris. Dalam penelitian tersebut Kuba terdaftar sebagai 

salah satu pendukung utama terorisme internasional bersama dengan Irak, Iran, 

Libya, dan Korea Utara. Sedangkan untuk penelitian lainnya, Departemen Luar 

Negeri memberikan informasi yang luas terkait dana dan dukungan terkait 

gerakan kelompok Islam Ekstrimis (kecuali Al-Qaedha) di Palestina dan Timur 

Tengah, tidak ada bukti keterlibatan Kuba. Jika tuduhan terhadap Kuba tidak 

dikonfirmasi dan tidak memiliki bukti substansial maka Amerika akan 

memberikan kontribusi terhadap kebijakan untuk mempengaruhi pemerintahan 

Kuba. Powel dan pejabat lainnya menyatakan, tidak ada bukti dari setiap link 

tertentu terhadap Kuba dari setiap jaringan terorisme internasional dan dalam 

serangan 11 September. Tetapi Powel tetap menduga bahwa Kuba bisa saja 

terlibat dalam jaringan terorisme internasional dan serangan 11 September dan 

bersikeras akan melacak lebih dalam Kuba terkait organisasi terorisme. Apalagi 

kritik Kuba terhadap proyek Amerika menyerang Afghanistan membuat hubungan 

Amerika Kuba memanas.
54

 

Setelah invasi terhadap Afghanistan, debat kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat berfokus pada perang global terhadap terorisme dan strategi untuk 
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menanggapi “rough state (negara nakal)”. Dalam hubungan Amerika dan Kuba, 

perang melawan terorisme menyiratkan pertumbuhan persepsi Amerika terhadap 

Kuba sebagai potensi rough state. Setelah ancaman 11 September merupakan cara 

terbaik Amerika Serikat mempresentasikan Kuba sebagai potensi ancaman 

keamanan nasional mereka. Pada tahun 1990-an Kuba dianggap sebagai potensi 

ancaman secara tidak langsung. Dalam teks undang-undang Helm’s Burton Act 

tahun 1996, kongres menganggap bahwa migrasi massal dari Kuba (krisis 

Balseros tahun 1994), dan dukungan Kuba terhadap kelompok revolusioner 

hemispheric dan ETA Spanyol juga bisa membahayakan keamanan nasional 

Amerika Serikat secara tidak langsung.
55

 

Namun pada tahun 2002, ancaman tidak langsung ini berubah saat Kuba 

terlibat dalam kasus biokimia internasional. Wakil Sekretaris negara John Bolton 

pada bulan Mei 2002 menyatakan akan berfokus pada Kuba, dalam 

penyelidikannya menyatakan bahwa Havana telah lama menyediakan tempat yang 

aman bagi terorisme meskipun Kuba menyatakan aksinya terhadap perang 

melawan terorisme, Kuba diketahui menyimpan teroris asal Kolombia, Spanyol 

dan Buronan dari Amerika Serikat. Castro berulang kali mengelak tuduhan 

tersebut. Amerika berdalih terlalu fokus berperang melawan teror sehingga 

melupakan Kuba juga berpotensi sebagai ancaman yang sering kali dilupakan dan 

diabaikan.
56

  

Hal tersebut didukung oleh pengakuan Anna Bellen Montes sebagai analis 

senior inteligen Kuba dalam pengakuannya memata-matai Amerika untuk Kuba 
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pada tanggal 19 Maret. Selama empat dekade Kuba telah mempertahankan 

industri biomedis yang telah berkembang dengan baik yang didukung oleh Uni 

Soviet sampai tahun 1990. Industri ini adalah salah satu yang paling maju di 

Amerika Latin dan unggul dalam produksi obat-obatan dan vaksin yang dijual ke 

seluruh dunia. Hal inilah yang diketahui Amerika sekarang bahwa Kuba 

setidaknya memiliki potensi biomedis dalam pengembangan peperangan dan telah 

dijual ke negara lain.
57

  

Sejak saat ini dalam kerangka perang melawan teroris, Kuba dianggap 

sebagai sponsor teroris karena tidak bergabung dan mengkritik metode invasi ke 

Afghanistan. Setelah pidato publik Bolton, jelas bahwa Kuba bisa mewakili 

ancaman langsung bagi Amerika terkait kontroversi senjata biomedis nya  yang 

meskipun terbatas. Tuduhan Bolton bukanlah hal baru, untuk pertama kalinya 

seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengemukakan 

pendapatnya terhadap publik pada bulan Oktober 2001, Ken Alibeck, kongres 

menuduh Castro telah mngembangkan bahan kimia dan senjata biokimia. Untuk 

itu pidato Bolton adalah transposisi dari kesaksian Asisten Sekretaris Negara 

untuk inteligen Carl. W Ford dalam komite senat hubungan luar negeri. Ford 

menyatakan bahwa Kuba berpotensi memproduksi senjata biokimia dan 

pernyataan tersebut didukung oleh Bolton. Fidel Castro berpendapat bahwa di 

Kuba tidak ada bukti senjata tersebut ada karena “ ...mereka tidak ada di 

Kuba...”. Sementara MINREX (Menteri Luar Negeri Kuba) menuduh Amerika 

menyebarkan informasi palsu dalam mencemarkan nama baik Kuba. Dalam 
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pidato publiknya, Fidel Castro meyakinkan rakyat Amerika bahwa Kuba tidak 

memiliki niat untuk memproduksi atau menggunakan senjata biokimia untuk 

melawan Amerika.
58

  

Kuba memproduksi vaksin (Meningococcal BC vaccine VA-MENGOC-BC 

mencegah meningitis B dan C, PPG, Ateromixol untuk menurunkan kolesterol 

darah terhadap pasien hiperkolesterol, Humanized Monoclonal Antibody h-R3 

terapi lanjut untuk kanker payudara, paru-paru dan usus besar, Stabilak untuk 

pengawet susu, DIRAMIC sistem diagnosis cepat mikrobiologi, SURFACEN 

produk untuk perawatan pernafasan bayi baru lahir, dll)
59

 terutama sejak jatuhnya 

Uni Soviet dan beberapa produk obat lain yang dibeli oleh badan-badan PBB. Di 

tengah perdebatan politik mengenai  potensi senjata biokimia Kuba, mantan 

presiden Yayasan Carter Amerika Serikat, mengunjungi Kuba dan berupaya 

membongkar tuduhan Bolton atas Kuba dan tidak ditemukan bukti adanya potensi 

berbahaya terkait senjata biokimia tersebut. Senator Dodd setuju dengan 

pernyataan ini. Akan tetapi Bush menyatakan kunjungan Charter terhadap Kuba  

tidak dapat mempengaruhi sikap Amerika Serikat terhadap Kuba. Bush bersama 

dengan Charter berupaya bernegosisasi kembali dengan Kuba untuk berdamai dan 

bekerja sama melalui kongres, pemerintah dan swasta. Pemerintahan Bush akan 

meluncurkan inisiatif kebebasan Kuba (20 Mei 2002). Inisiatif itu tidak lebih dari 

sebuah deklarasi untuk meminta adanya pemilihan yang bebas dan adil pada 

pemilihan umum majelis umum 2003, dengan imbalan berbagai relaksasi terhadap 

layanan langsung kepada Kuba dan pelaksanaan pertukaran budaya dan akademis. 
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Sebaliknya jika Kuba mengabaikan proposal tersebut maka presiden bersama 

kongres akan memperketat undang-undang embargo ekonomi.
60

 

Pada bulan September 2002, jelas bahwa Amerika Serikat tidak memiliki 

bukti terkait bantuan Kuba terhadap kelompok teroris dan adanya senjata 

berbahaya biokimia. Namun Amerika Serikat mulai menuduh Kuba lalai dalam 

memerangi teroris internasional. Tuduhan ini tampaknya ditujukan untuk menjaga 

status Kuba sebagai rough state. Menteri Luar Negeri Kuba Perez Roque 

mengungkapkan pada beberapa bulan sebelumnya bahwa Kuba telah 

berpartisipasi dalam isu perang melawan terorisme dan penyelundupan narkoba 

namun Amerika Serikat tetap menolak untuk bekerja sama.
61

  

Pada periode tahun 2000 larangan perdagangan Amerika terhadap Kuba 

mulai ditingkatkan dengan dikeluarkannya kebijakan baru bagi Kuba, yaitu : 

1. Larangan ekspor-impor dari dan menuju Kuba 

Larangan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari embargo ekonomi yang 

diterapkan bagi presiden John F. Kennedy, yaitu larangan untuk mengekspor 

barang-barang buatan Amerika Serikat ke Kuba, serta larangan mengimpor 

barang-barang dari Kuba baik yang merupakan produk asli Kuba maupun yang 

datang dari dan melalui Kuba. 

2. Larangan terhadap kapal asing yang berlabuh di Kuba untuk tidak 

berlabuh di Amerika Serikat selama 6 bulan 

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan negara-negara lain agar tidak 

berdagang dengan Kuba, karena apabila kapal mereka berlabuh di Kuba, maka 
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untuk 6 bulan ke depan kapal mereka tidak boleh berlabuh di Amerika Serikat. 

Hal ini akan menjadi kerugian bagi pemilik kapal karena tidak dapat mengangkut 

atau mengirim barang ke pasar Amerika Serikat. 

3. Larangan transaksi komersial antara cabang-cabang dan anak

perusahaan Amerika Serikat diluar negeri dengan Kuba. 

Kebijakan ini bertujuan untuk menghadapi perusahaan-perusahaan 

multinasional Amerika Serikat yang berani melakukan transaksi perdagangan 

dengan Kuba melalui anak perusahaan di luar negeri.  

4. Larangan pemberian merek dagang oleh perusahaan Kuba melalui

hasil nasionalisasi Fidel Castro tanpa ijin dari pemilik asli sebelum 

dinasionalisasi. 

Kebijakan ini diambil menurut sengketa yang terjadi selama tahun 2001, 

yaitu European Comission (EC) menginformasikan bahwa Dewan Arbitrasi WTO 

(World Trade Organization) membatalkan keputusan Amerika Serikat berupa 

Apropriation Act tahun 1998 dan mengharuskan pemerintahan Washington 

memberikan peluang pendaftaran merek dagang rum Havana Club di Amerika 

Serikat.
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