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BAB III 

PERUMUSAN KEBIJAKAN REACHING OUT CUBAN PEOPLE PADA 

ERA BARACK OBAMA DAN FAKTOR EKSTERNAL YANG 

BERPENGARUH 

 

 

Bab tiga dari penelitian ini menjelaskan mengenai mengapa Amerika 

Serikat merubah kebijakan politik luar negerinya terhadap Kuba era Barack 

Obama dilihat dari Faktor Eksternal yang berpengaruh. Perubahan kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada era pemerintahan Barack Obama 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) dan 

faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal). Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai bagaimana proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika 

Serikat dibuat untuk menyikapi  negara Kuba, dimana variabel-variabel dalam 

faktor eksternal akan dijadikan dasar dan alasan bagi Amerika Serikat dalam 

menentukan dan mengambil sikap terhadap Kuba. Proses pembuatan kebijakan 

luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba berdasarkan faktor eksternal pada 

hasilnya akan menghasilkan suatu kebijakan yang dinamakan dengan kebijakan 

Reaching Out Cuban People yang telah dirumuskan dalam perdebatan panjang 

kongres Amerika Serikat. Adapaun kebijakan ini merupakan langkah awal 

Amerika Serikat dalam menjalin hubungan bilateral yang lebih baik dengan Kuba 

di masa depan.  
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Dalam bab ini akan menjelaskan terkait hubungan bilateral Kuba dengan 

negara-negara lain seperti Venezuela, China, Uni Eropa, Brazil dan Kanada. 

Dimana dalam prakteknya menghadapi embargo ekonomi yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat, Kuba ternyata tidak sendiri dan ada beberapa negara yang 

bersedia membantu Kuba. Negara-negara lain yang terlibat kerjasama dengan 

Kuba juga memiliki motif tersendiri dibalik bingkai kerjasama yang dijalin kedua 

negara. Dalam melihat dan menyikapi fenomena tersebut dapat membuat Amerika 

Serikat menimbang dan memikirkan kembali untung rugi yang ada dibalik adanya 

embargo yang membuat Amerika Serikat dan Kuba sendiri pada akhirnya tidak 

saling bekerjasama dan saling bermusuhan. 

3.1 Kerjasama Ekonomi Kuba dan Amerika Serikat Sebelum Jatuhnya 

Embargo Ekonomi 

 Negara Kuba merupakan negara kepulauan yang indah dengan luas tanah 

110.860 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 11,1 juta (pada 

tahun 2001). Wilayah Kuba cukup strategis di pintu masuk teluk Meksiko diantara 

Amerika Utara, Karibia, dan Amerika Tengah. Pada tahun 1942 Christopher 

Colombus menemukan pulau tersebut dan mengklaimnya sebagai milik Spanyol. 

Orang-orang Spanyol pertama kali menggunakan Kuba sebagai basis operasional 

untuk ekspansi penjajahannya di wilayah sekitar Amerika Latin. Selama hampir 

berabad-abad pemerintahan Spanyol, orang-orang Spanyol juga menggunakan 

pulau tersebut sebagai basis pelabuhan untuk kapal yang berisi harta karun 
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sebagai persinggahan untuk kemudian berlayar dari Spanyol ke berbagai dunia. 

Penjajahan Spanyol terhadap Kuba cukup kejam.
1
  

Gambar 3.1. Peta Wilayah Negara Kuba 

 
Sumber: http://www.worldatlas.com/img/areamap/87f08778db06f10227bdde4cc61cc232.gif  

 Kuba memiliki kepentingan strategis terhadap Amerika Serikat paling 

tidak sejak 1808, ketika presiden Thomas Jefferson menyebutnya sebagai “kunci 

teluk Meksiko”. Sejak munculnya pendapat tersebut Kuba menjadi prioritas 

Amerika dalam hal perdagangan ekonomi terutama dalam produk gula. 

Kemerdekaan Kuba dari Spanyol oleh Amerika Serikat dalam perang Spanyol-

Amerika (1898), Kuba berada di bawah kekuasaan baru Amerika Serikat yang 

                                                           
1
 Rex A. Hudson, Cuba a country study, Federal Research Division Library of Congress, diakses 

pada: http://www.loc.gov/rr/frd/cs/pdf/CS_Cuba.pdf (20/9/2017,15:35 WIB) 

http://www.worldatlas.com/img/areamap/87f08778db06f10227bdde4cc61cc232.gif
http://www.loc.gov/rr/frd/cs/pdf/CS_Cuba.pdf
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memaksakan intervensinya terhadap Kuba dalam bidang ekonomi dan militer 

berdasarkan Amandemen Platt tahun 1901. Kediktatoran yang korup dan brutal 

Fulgentio Batista (presiden Kuba, 1940-1944 dan 1952-1959) dimana ada 20.000 

pembunuhan politik dan diakhiri dengan digulingkannya pada tanggal 1 Januari 

1959 oleh kekuatan gerilya yang dipimpin oleh Fidel Castro.
2
 

 Sebelum jatuhnya embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba, 

dalam sejarah Amerika Serikat dan Kuba sudah lama menjalin kerjasama sebagai 

mitra dagang. Pada pertengahan abad ke 19, Kuba mendominasi pasar gula dunia, 

menghasilkan sekitar seperempat dari gula dunia. Secara geeografi Amerika 

Serikat yang berjarak kurang lebih 100 mil dari Kuba merupakan konsumen setia 

terhadap produksi gula di Kuba. Amerika Serikat dan Kuba melakukan kerjasama 

ekonomi yang cukup erat pada waktu itu. Hubungan kerjasama ekonomi antar 

kedua negara semakin erat ketika harga gula dunia mengalami penurunan drastis 

pada tahun 1884. Keadaan tersebut memaksa sejumlah besar pabrik gula Kuba 

gulung tikar, akan tetapi hal tersebut dapat dicegah berkat bantuan perusahaan 

Amerika Serikat yang banyak berinvestasi dan melakukan modernisasi dalam 

sektor tersebut. Dalam kerjasama ekonomi ini juga memerankan peran penting 

dalam keputusan Amerika Serikat pada tahun 1898 untuk mendukung dan 

mendanai Kuba dalam perang kemerdekaan Kuba melawan Spanyol.
3
 

                                                           
2
 Ibid 

3
 Tim Sablik, Trading With Cuba: As U.S.-Cuban relations begin to thaw, agricultural exports 

from Southern states may provide a hint of what future trade will look like, diakses pada: 

https://www.richmondfed.org/-

/media/richmondfedorg/publications/research/econ_focus/2015/q3/pdf/feature1.pdf 

(20/9/2017,13:05 WIB) 

https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/econ_focus/2015/q3/pdf/feature1.pdf
https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/econ_focus/2015/q3/pdf/feature1.pdf


64 
 

 Setelah berakhirnya perang, Amerika Serikat dan Kuba terus melanjutkan 

kerjasama mereka antara tahun 1902-1990, ekspor gula Kuba lebih dari tiga kali 

lipat dengan hampir semua produksi gula diekspor kepada Amerika Serikat. 

Selama periode yang sama, Amerika Serikat terus melakukan investasi di sektor 

pertanian Kuba. Menurut artikel tahun 1999 oleh Alan Dye dari Barnard Collage 

dan Richard Sicotte dari University of Vermont, Amerika Serikat 

menginvestasikan lebih dari $ 5 miliar untuk pertanian di Kuba pada tahun 1896 

dan 1957. Pada pertengahan 1920-an, perusahaan Amerika Serikat memiliki lebih 

dari 60% dari produksi gula Kuba. Kuba pada akhirnya menjadi importir utama 

untuk produk pertanian Amerika Serikat khususnya gandum.
4
 Amerika serikat 

mengkonsumsi mayoritas daripada ekspor gula, tembakau, kakao, kopi dan buah-

buahan serta kacang-kacangan pada akhir abad 19. Sebagai gantinya Kuba 

mengimpor daging, barang-barang manufaktur, keju, dan  barang-barang lainnya. 

Amerika Serikat sebelum terjadinya revolusi Kuba pada tahun 1959 

menginvestasikan sebesar $ 355 juta, investasi Amerika Serikat termasuk sarana 

perkeretaapian, kilang gula dan berbagai produk pertanian lainnya.
5
 

Bagan  3.2 Kerjasama Amerika Serikat dan Kuba 

 

Sumber: https://www.richmondfed.org/-

/media/richmondfedorg/publications/research/econ_focus/2015/q3/pdf/feature1.pdf 

                                                           
4
 Ibid 

5
 Tyler A. Francis and Thomas K. Duncan, The Cuban Experiment: A 50+ Year Embargo as a 

Failed Means of Promoting Economic and Political Development, diakses pada: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773693 (20/9/2017,14:25 WIB) 

1896 dan 
1957 

• Amerika menginvestasikan $ 5 miliar produk pertanian ke Kuba 

1920 
• Amerika menguasai 60% produk gula Kuba 

https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/econ_focus/2015/q3/pdf/feature1.pdf
https://www.richmondfed.org/-/media/richmondfedorg/publications/research/econ_focus/2015/q3/pdf/feature1.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773693
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3.2 Kerjasama Barter Minyak dan Jasa Tenaga Medis Kuba dan Venezuela 

 Venezuela dan Kuba telah menjalin kerjasama secara baik dalam segi 

ekonomi maupun politik. Venezuela menyediakan pasokan minyak bersubsidi 

untuk Kuba, sedangkan Kuba sebagai gantinya menyediakan jasa dokter, guru, 

pelatih olahraga dan penasehat militer. Selain itu, mantan presiden Venezuela 

Hugo Chavez mengaku sangat mengagumi Fidel Castro dalam upayanya 

membawa revolusi di Kuba dan menyatakan bahwa Kuba adalah “lautan 

kebahagiaan” dimana hal tersebut patut dicontoh oleh Venezuela. Keputusan 

pemimpin Hugo Chavez sangat disorot dalam keputusannya menghabiskan bulan-

bulan terakhir hidupnya dibawah pengawasan medis Kuba, melakukan kerjasama 

bisnis yang rapat dengan Kuba sampai kematiannya pada maret 2013.
6
 

 Secara ekonomi, Kuba lebih bergantung kepada Venezuela dalam hal 

perdagangan barang dan jasa. Secara politis Venezuela lebih bergantung kepada 

Kuba, tidak hanya untuk para dokter, guru, dan profesional lainnya tetapi juga 

staff sosial lainnya yang mendukung popularitas  pemerintahannya serta 

penasehat militer yang melatih dinas keamanan Venezuela dan memantau 

perbedaan pendapat dan melawan konspirasi presiden Nicole Maduro.
7
  

Aliansi Kuba-Venezuela juga membawa implikasi penting dalam 

hubungan antar Amerika. Bersama, kedua negara telah membentuk sebuah 

koalisi, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America (ALBA). ALBA 

                                                           
6
 Ted Piccone and Harold Trinkunas, The Cuba-Venezuela Alliance: The Biginning of the End?, 

Latin America Initiative Foreign Policy at Brookings, diakses pada: 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CubaVenezuela-Alliance-Piccone-

Trinkunas.pdf (7/9/2017,07:05 WIB) 
7
 Ibid 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CubaVenezuela-Alliance-Piccone-Trinkunas.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CubaVenezuela-Alliance-Piccone-Trinkunas.pdf
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dibentuk bertujuan sebagai sarana persatuan untuk melawan hegemoni Amerika 

Serikat di Amerika Latin. ALBA didasarkan pada gagasan bahwa globalisasi tidak 

bisa diserahkan ke sektor swasta tetapi harus diawasi oleh negara untuk 

memaksimalkan kesejahteraan warganya. ALBA merupakan organisasi 

perdagangan sebagai kendaraan politik untuk menghadapi kekuatan negara maju 

(Amerika Serikat) dalam konteks perdagangan dimana ia beroperasi. Bentuk 

kerjasama perdagangan mengkonstruksi kerjasama anti-Amerikanisme dalam 

kerangka kerjasama Amerika Latin.
8
 

ALBA sangat berpengaruh di Karibia dan Amerika Tengah sebagaian 

besar karena Petrocaribe (sebuah program yang dibuat Venezuela dengan Kuba 

dalam hubungan minyak dan diikuti oleh 16 negara bagian Amerika lainnya). 

Kuba dan Venezuela juga telah mampu meyakinkan negara-negara lain di 

Amerika untuk membentuk forum diskusi lainnya yang berfokus secara eksklusif 

pada Amerika Latin, seperti Community of Latin America and Caribbean States 

(CELAC) meskipun anggotanya tidak termasuk Kuba, dan The Union of South 

American Nation (UNASUR). Bersama strategi ini berupaya menetralkan 

Organisasi Amerika Serikat (OAS) dan institusi antar Amerika lainnya terutama 

di bidang hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam contoh yang paling dramatis, 

kebanyakan negara Amerika Latin akan mengancam untuk melompati KTT 

selanjutnya di Amerika pada tahun 2015 jika Kuba tidak diundang.
9
  

                                                           
8
 LARRY CATÁ BACKER & AUGUSTO MOLINA, Cuba and The Construction of Alternative 

Global Trade System: ALBA and Free Trade in The Americas, diakses pada: 

http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=jil (22/9/2017,04:21 

WIB) 
9
 Ted Piccone and Harold Trinkunas, Loc, Cit. 

http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=jil
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Dalam konteks historis, kemitraan Kuba dan Venezuela merupakan hal 

yang baru. Hubungan antara kedua negara berkembang selama beberapa dekade 

setelah Revolusi Kuba kurang begitu harmonis karena penolakan Venezuela untuk 

menyediakan dukungan ekonomi kepada presiden Fidel Castro setelah tahun 1959 

dan dukungan Kuba untuk pemberontak sayap kiri Venezuela tahun 1960. 

Hubungan dinormalisasi pada tahun 1974, sampai hubungan bilateral yang lebih 

harmonis saat presiden Hugo Chavez terpilih pada tahun 1998. Keharmonisan 

Kuba dan Venezuela dilandasi hubungan pribadi kedua pemimpin negara yang 

saling ketergantungan tidak hanya secara ekonomi dan perdagangan maupun jasa. 

Harold Hugo Chavez telah menjadi pengagum Fidel Castro dalam Revolusi Kuba 

sejak masih remaja. Hubungan Kuba-Venezuela ditopang oleh warga sipil dari 

sayap kiri Venezuela yang dipelopori Chavez kedalam gerakan politik dan 

pemerintahannya. Jumlah diantaranya telah menjadi bagian dari pro-Kuba sejak 

pemberontakan tahun 1960-an, dan kerjasama Kuba-Venezuela telah berkembang 

pesat selama 15 tahun. Hal ini meluas dari ikatan perdagangan dan investasi, 

hingga militer dan keamanan bantuan hingga diplomasi internasional.
10

 

Adanya ketidaksepakatan mengenai hak asasi manusia, demokrasi dan 

kebijakan ekonomi telah membuat Amerika memberikan teguran keras terhadap 

Venezuela. Baru-baru ini Obama pada awal tahun 2015 menergetkan pelaku 

tertentu di pemerintahan Venezuela yang dipercaya bertanggung jawab atas 

pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan pemerintahan demokratis. 

                                                           
10

 Ted Piccone and Harold Trinkunas, Loc, Cit. 



68 
 

Langkah tersebut telah dibulatkan dalam kongres Amerika Serikat untuk 

memperbaiki hak asasi manusia dan mempromosikan demokrasi.
11

  

Kerjasama Kuba dan Venezuela adalah terkait minyak dan jasa. Venezuela 

menjual minyak bersubsidi kepada Kuba, hanya 60% dibayar dalam 90 hari 

pertama sementara lainnya 40% dibiayai dengan suku bunga 1% lebih selama 25 

tahun. Pengiriman minyak mentah ke Kuba mencapai 38.000 barel per hari pada 

tahun 2003, meningkat menjadi 97.000 barel per hari pada tahun 2008 menurut 

ketentuan Petrocaribe. Gabungan produk minyak mentah dan minyak sulingan 

naik menjadi 104.000 barel pada tahun 2012. Bagi Venezuela kiriman minyak ke 

Kuba hanya mewakili 5,1% dari total ekspor minyak mentah tahun 2011. 

Sementara itu Venezuela menerima layanan profesional dari Kuba. Sejumlah 

40.000 profesional Kuba di Venezuela, 75% diantaranya adalah petugas 

kesehatan. Warga sipil seperti dokter dan guru dikerahkan sebagai bagian dari 

program bantuan sosial di Venezuela dan dikenal sebagai Misiones, berfokus pada 

kesehatan masyarakat dasar, olahraga dan program keaksaraan yang menjadi 

tulang punggung gerakan Bolivarian. Venezuela dilaporkan membayar 

pemerintah Kuba sekitar $ 5,4 milliar pertahun untuk bantuan Kuba. Kuba juga 

menyediakan pengobatan tingkat lanjut bagi warga Venezuela dan bersedia 

diundang di Universitas Venezuela terkait studi pengobatan.
12

 

                                                           
11

 Ben Birnbaum, Sara Elsayed, Bonnie Krenz, Eduardo Massieu Paredes, Christopher Page, 

Alejandro Rodriguez Ramirez, Andrei Seeto, Mike Weber, Jennifer Williams, United States-Cuba 

Relations: Policy Recommendations to Advance Normalization, A Princeton University Graduate 

Policy Workshop Report, diakses pada: 

https://wws.princeton.edu/sites/default/files/content/WWS%20591C%20Final%20Report%20US

%20Cuba%202016.pdf (29/10/17,09:25 WIB) 
12

 Ted Piccone and Harold Trinkunas, Loc, Cit. 

https://wws.princeton.edu/sites/default/files/content/WWS%20591C%20Final%20Report%20US%20Cuba%202016.pdf
https://wws.princeton.edu/sites/default/files/content/WWS%20591C%20Final%20Report%20US%20Cuba%202016.pdf
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Namun penting untuk diingat bahwa profesional Kuba dibayar jauh lebih 

sedikit daripada yang diterima pemerintah mereka dari Venezuela dalam 

pembayaran untuk layanan mereka. Venezuela membayar Kuba sekitar $ 11,317 

per bulan untuk masing-masing profesional yang disediakan. Sebaliknya dokter 

Kuba dilaporkan menerima $ 425 per bulan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa 

layanan keduanya merupakan barang utama di Kuba sebagai neraca perdagangan 

dengan Venezuela, serta sumber pendapatan penting bagi pemerintah Kuba 

sebagai pekerja di luar negeri.
13

  

Selain minyak Venezuela juga mengekspor bahan kimia, plastik dan tekstil 

ke Kuba dan sebagai gantinya Kuba mengekspor bahan konstruksi dan obat-

obatan. Bilateral perdagangan barang antara Kuba dan Venezuela, untuk 44% 

total perdagangan barang Kuba tahun 2012, namun hanya 5% dari total 

perdagangan barang Venezuela. Dari tahun 2001 Venezuela telah banyak 

berinvestasi ekonomi di Kuba. Setidaknya ada 370 investasi bersama proyek yang 

ditandatangani antara tahun 2000-2001, walaupun hanya sedikit informasi yang 

tersedia mengenai jumlah yang sepenuhnya diimplementasikan. Diantaranya yang 

paling penting adalah investasi sebesar $ 2 miliar di The Cuban Cienfuegos and 

Hermanos Diaz sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani antara 

PDVSA (perusahaan gas dan minyak Venezuela) dan CUPET (perusahaan gas 

dan minyak Kuba) pada akhir tahun 2008.
14

 

 

 

                                                           
13

 Ted Piccone and Harold Trinkunas, Loc, Cit. 
14

 Ted Piccone and Harold Trinkunas, Loc, Cit. 
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Tabel 3.3 Kerjasama Barter Minyak dan Staff Ahli Antara Kuba dan Venezuela 

Benefit yang diterima Kuba Benefit yang diterima Venezuela 

Tahun 2003: Kuba menerima 38.000 

barel minyak mentah per 

hari 

Tahun 2008: Kuba menerima 97.000 

barel minyak mentah per 

hari 

Tahun 2011: Kuba menerima 5,1% dari 

total ekspor minyak 

Venezuela 

Tahun 2012: Kuba menerima produk 

minyak mentah dan 

minyak sulingan 104.000 

barel per hari 

 

Venezuela menerima 75% staff medis 

(dari 40.000 staff ahli) dari Kuba 

Sumber: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CubaVenezuela-Alliance-

Piccone-Trinkunas.pdf 

Ket: bilateral perdagangan barang Kuba-Venezuela (44% total perdagangan Kuba, 

5% perdagangan Venezuela) pada tahun 2012 

 

Dalam penjelasan dan temuan data diatas ditemukan fakta bahwa Kuba 

menjalin kerjasama dengan negara tetangga di kawasan Amerika Latin. Dalam 

program restrukturisasi perekonomiannya yang baru Kuba membuka peluang 

besar bagi negara yang bersedia dan tertarik untuk kekerjasama dan berinvestasi 

dengannya. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi Amerika Serikat dalam 

mengambil sikap kedepannya dimana selama ini Kuba dianggap sebagai negara 

“rough state” atau negara komunis terbelakang yang terisolasi secara ekonomi, 

politik, dll berdasarkan ketentuan undang-undang Helms’s Burton Act. 

Venezuela merupakan aliansi terdekat Kuba dalam hal ekonomi di 

kawasan Amerika Latin. Secara geografispun kedua negara meerupakan negara 

dengan lokasi yang berdekatan. Venezuela selalu menyediakan kebutuhan minyak 

untuk Kuba dalam hal pemenuhan energinya dan sebagai gantinya Kuba 

mengirimkan staff medis dan ahli kepada Venezuela. Dalam fenomena ini apabila 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CubaVenezuela-Alliance-Piccone-Trinkunas.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CubaVenezuela-Alliance-Piccone-Trinkunas.pdf
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Kuba dapat beraliansi dengan negara lain (dengan Venezuela khususnya) 

ditambah kedekatan pemimpin negara antara Fidel Castro dan Hugo Chavez maka 

Kuba dapat terbantu secara ekonomi. Tujuan utama daripada embargo ekonomi 

Amerika Serikat dalam pengasingan Kuba secara ekonomi, politik, sosial, dsb 

tidak lain adalah berusaha untuk membuat negara tersebut hancur secara ekonomi. 

Dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai penopang perekonomian Kuba akan 

semakin membantu terwujudnya hal tersebut. Kuba sebagai satu-satunya negara 

komunis di kawasan benua Amerika akhirnya mau tidak mau akan mengadopsi 

sistem pemerintahan demokrasi dan membuka aliansinya untuk Amerika Serikat. 

Namun, harapan Amerika Serikat tersebut tidak dapat terwujud dengan adanya 

negara lain yang ikut campur dalam membantu Kuba agar dapat berdikari tanpa 

memberikan celah bagi Amerika Serikat untuk menawarkan bantuannya. 

Pencapaian Amerika Serikat terhadap demokratisasi di Kuba dan pengukuhan 

legitimasinya di kawasan Amerika Latin akan terhambat dan Venezuela 

menjadikan kemungkinan tersebut semakin nyata dengan memberikan bantuannya 

kepada Kuba dan beraliansi dengannya. 

3.3 Kerjasama Perdagangan dan Investasi Jangka Panjang Kuba dan Cina 

 Perdagangan Amerika Latin dan Cina melejit dari $ 10 miliar di tahun 

2000 menjadi lebih dari $ 143 miliar pada tahun 2008, dan pemerintah Cina baru-

baru ini dalam kebijakannya dengan Amerika Latin dan negara-negara Karibia 

akan berniat memperdalam hubungan yang lebih harmonis. Kuba menjadi negara 

Amerika Latin pertama yang mengakui Republik Rakyat Cina, dan terlepas dari 

ketegangan yang dihasilkan oleh ketegangan Sino-Soviet, mereka berkomitmen 
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bersama dalam menjalin kerjasama. Perusahaan Cina telah mengembangkan 

berbagai industri di Kuba. Kerjasama pertanian berfokus pada produksi beras, 

kedelai, sorgum, jagung, dan Kuba mengekspor 400.000 ton gula mentah setiap 

tahunnya ke Cina.
15

  

Dewan Intelijen Nasional Amerika Mengatakan pada bulan November 

2008, “...sistem global multi polar muncul dengan bangkitnya China, India, dan 

lainnya. Pergeseran tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, sekarang dalam 

kekayaan negara kekuatan ekonomi mulai bergeser dar barat ke timur dan terus 

berkembang selanjutnhya. Amerika Serikat akan terus berupaya menjadi negara 

yang terkuat dan dominan...”
16

 Selain itu sekretaris negara Amerika Clinton 

mengatakan bahwa, “...kesuksesan pemerintahan China berturut –turut dan 

kestabilan perekonomiannya, Amerika Serikat harus menekannya. Tapi dalam 

penekanan tersebut kani tidak akan mengganggu krisis ekonomi global, krisis 

perubahan iklim, dan krisis keamanan...”
17

  

 Kerjasama telah berkembang ke bidang teknologi deteksi gempa, 

penelitian energi surya, pengobatan kanker, dan produksi vaksin. Pada tahun 

2014, Hu Jin Tao berjanji untuk menginvestasikan $ 500 juta di sektor nikel 

Kuba. Meskipun Venezuela muncul sebagai pemodal terkemuka di pabrik nikel 

Ferro Las Camariocas, Cina telah mengkonsumsi 20.000 ton sumber daya. 
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Perusahaan minyak asal Cina Sinopec telah bekerjasama dengan CUPET Cuba 

untuk mengembangkan operasi darat di Pinar del Rio, sementara China National 

Petroleum Corpotarion (CNPC) dan CUPET Kuba telah melakukan kerjasama 

dalam hal investasi.
18

 Pada tahun 2007, 10.000 turis Cina mengunjungi Kuba, 

manufaktur elektronik dan infrastruktur transportasi muncul sebagai ide utama 

dalam ekspansi perdagangan Cina. Cina sering membayar sumber daya alam 

negara berkembang dengan kredit perdagangan, peralatan konstruksi, peningkatan 

infrastruktur, dan pelatihan teknis daripada mata uang keras. Pentingnya sistem 

perdagangan seperti itu tidak terletak pada kapasitas posisi mereka melainkan 

untuk menghasilkan potensi perdagangan jangka panjang yang lebih luas, 

membangun aliansi yang stabil, kepercayaan politik dan pertumbuhan ekonomi 

dalam jangka panjang. Tujuan komersial Cina di Kuba adalah untuk mengisi 

rumah dan toko Kuba dengan peralatan elektronik Cina. Pemerintah Kuba 

berpendapat hal tersebut tidaklah bermasalah karena Kuba lebih mampu dalam 

pembangunan sumber daya manusia dan melindungi komitmen kesehatan sosial 

serta sistem pendidikan bagi warganya. Pejabat Cina sudah terbiasa dengan 

pelayanan publik dalam membangun legitimasi negara, dan telah merancang 

proyek industri kolaboratif di Kuba yang secara lahiriah menekankan kombinasi 

hasil budaya, ekonomi dan sosial. Kesadaran pemerintah Cina terhadap budaya 

politik Kuba merupakan elemen integral keberhasilan perdagangannya di Kuba, 
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sebaliknya Cina tidak akan membiarkan McDonald’s menggantungkan papan 

reklamenya di Havana.
19

 

 Selama kunjungan Hu Jin Tao ke Havana, pejabat Cina bertujuan 

mempertahankan kemitraan ekonomi mereka dengan negara Amerika Latin dan 

Kuba khususnya. Keterlibatan diplomatik dengan budaya politik Kuba dengan 

jelas akan menguatkan tujuan komersial Cina. Dalam prakteknya kerjasama 

tersebut dinilai akan mengancam kelangsungan hak asasi manusia dan 

kesempatan masuknya sistem pemerintahan demokratis di Kuba. Dalam 

kesaksiannya di depan Komite DPR anggota kongres Amerika Serikat 

menegaskan Cina dan pengaruhnya bisa mempertahankan kelangsungan revolusi 

dan menghambat perjuangan Amerika Serikat dalam mempromosikan 

pemerintahan yang demokrasi. Demikian pula Joshua Kurlantzick berpendapat 

bahwa transparansi yang buruk memungkinkan Cina untuk mengembangkan 

kemitraan dengan negara-negara yang memusuhi Amerika Serikat dengan tetap 

menjaga privasi dari publikasi internasional. Amerika harus bekerja lebih keras 

untuk memastikan bahwa nilai demokratisasi dan hak asasi manusia bukanlah 

rintangan dalam kemajuan perekonomian sebuah negara. Apabila hal tersebut 

terus dilanjutkan maka produk yang akan dipamerkan di pameran dagang Havana 

menunjukkan bahwa perusahaan Amerika Serikat ingin beroperasi di Kuba dan 

akan memasuki pasar yang sudah ditempati oleh pesaing asing.
20
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 Selama hampir satu dekade pasar Kuba telah didominasi oleh Haier, 

Huawei, ZTE, dan perusahaan elektronik Cina lainnya.
21

 China Putian 

Corporation menganggap Kuba sebagai platform yang akan dikembangakan 

dalam hal ekspansinya untuk kemudian dilanjutkan dengan kerjasama negara 

Amerika Latin lainnya. Huawei mengembangkan layanan internet broadband ke 

pemerintah Kuba dan pemerintah Cina mengintegrasika diri mereka kedalam 

kampanye “revolusi energi Kuba”, yang berusaha mengurangi konsumsi listrik 

melalui distribusi massa kulkas hemat energi, bola lampu dan peralatan rumah 

tangga. Cina juga akan berpartisipasi dalam transfer teknologi jangka panjang.
22

  

 Selama kunjungan tahun 2001 ke Kuba presiden Cina Jiang Zemin 

menawarkan kepada Kuba kredit pinjaman tanpa bunga sebesar $ 6,5 juta, 

pinjaman sebesar $ 200 juta untuk memodernisasi telekomunikasi lokal Kuba dan 

kredit $ 150 juta untuk pembelian televisi. Menyusul suksesnya penjualan Cina 

atas mesin cuci, televisi, AC, dan kulkas ke Kuba, Hu Jin Tao menandatangani 16 

kesepakatan pada tahun 2004 yang menjanjikan dukungan Cina terhadap Kuba 

untuk pembuatan barang-barang lainnya. Pada November 2008, Hu menawarkan 

perpanjangan pembayaran kembali pinjaman sebelumnya, sumbangan sebesar $ 8 

juta untuk bantuan badai, dan kredit sebesar $ 70 juta untuk infrastruktur 

kesehatan. Pengusaha Cina yang mendampingi delegasi mencatat bahwa 37 

proyek investasi baru yang ditawarkan oleh Hu akan meminta teknisi, investor 

dan keluarga Cina untuk menanganinya secara langsung di Kuba. Sebagai 
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gantinya untuk transfer teknologi Cina, Raul Castro telah menyediakan pasar 

domestik untuk ekspor Cina.
23

  

 Sementara itu dari sektor transportasi, 500 kereta kargo dan kereta 

penumpang diintegrasikan kedalam armada kereta api Kuba, dengan 21 lokomotif 

yang lengkap dijadwalkan untuk memulai layanan pada tahun 2009. Pada tahun 

2008, perusahaan Cina YuTong menjual 1.000 bus hemat energi ke Kuba, 200 

diantaranya beredar di pertengahan tahun. Bersama dengan perangkat kerasnya 

YuTong juga mengirim tim teknisi berjumlah 30 orang ke Kuba untuk 

mengajarkan bagaimana membangun bus. Ketika presiden Hu Jin Tao 

mengunjungi Kuba pada tahu 2004 dan 2008, pidato publiknya terfokus pada 

pengembangan sumber daya manusia, dimana Cina bersedia menyediakan ribuan 

komputer bersubsidi untuk didatangkan di Universitas de Ciantias Informaticas ( 

Universitas teknik Infomatika) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

teknik informatika di Kuba. Selanjutnya pidato yang disampaikan di kota Siswa 

Tarara, yang membenarkan niat Cina untuk mengirim 5.000 siswa ke Kuba pada 

tahun 2011 untuk menciptakan platform bilateral untuk keberlanjutan teknis 

kerjasama. Cina juga akan merekrut warganya untuk menetap di Kuba untuk 

mengawasi dan melatih tenaga kerja lokal di 37 proyek investasi baru Cina. 

Integrasi peningkatan infrastruktur dengan pelatihan teknik informatika dan 

elektronik menempatkan rantai industri yang baik mendukung manufaktur dalam 

negeri Kuba, pengiriman barang ke pasar Kuba, juga berpotensi untuk merambah 
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pasar negara tetangga di kawasan Amerika Latin dan negara Karibia lainnya 

dengan didukung pemugaran pelabuhan Kuba oleh peralatan Cina.
24

 

Bagan 3.4 Kerjasama Ekonomi Kuba dan Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://cri.fiu.edu/research/commissioned-reports/cuba-china-hearn.pdf 

Upaya aliansi Kuba tidak hanya di kawasan Amerika Latin saja bahkan Kuba 

semakin percaya diri dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara Cina. 

Cina merupakan negara komunis lainnya sama halnya dengan Kuba dengan 

sistem perekonomian yang sedikit berbeda. Sebagai negara industri Cina 

tergolong negara besar dan maju dari segi perekonomiannya. Cina adalah negara 

berkembang yang mulai berevolusi menjadi negara maju lainnya selain Amerika 

Serikat. Dalam hal perekonomian dan industri serta promosi akan hasil produk 
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industrinya terhadap negara lainnya yang dianggap sebagai pasar tujuan, Cina dan 

Amerika Serikat bersaing dengat ketat.  

 Berbagai hasil produksi Cina telah beredar hampir di seluruh dunia dari 

barang berat, produk elektronik, fashion, makanan kemasan, kebutuhan rumah 

tangga dan sehari-hari serta berbagai barang kecil dan sederhana lainnya 

merupakan hasil produksi negara Cina. Penulis dapat menyimpulkan hal tersebut 

tanpa memberikan referensi sumber ilmiah dan footnote yang jelas karena 

memang hal tersebut merupakan fakta dan terjadi di kehidupan nyata penulis. 

Tujuan utama China menjalin kerjasama dengan Kuba tidak lain untuk 

menjadikannya pasar bagi barang produksinya. Hal tersebut tidak hanya berlaku 

bagi Kuba namun juga bagi negara lain disekitarnya di kawasan Amerika Latin.  

Adanya campur tangan dan intervensi Cina akan membuat Amerika 

Serikat sangat khawatir. Kekhawatiran Amerika Serikat muncul karena Cina 

adalah negara lain yang memiliki kedekatan secara idiologis dengan Kuba yang 

memiliki kekuatan ekonomi yang berkembang menyaingi Amerika Serikat siap 

bersaing mendapatkan Kuba sebagai pasar barunya sebagai basis di kawasan 

Amerika Latin untuk selanjutnya akan semakin membuka peluang kerjasama di 

negara tetangganya. Hal tersebut akan dinilai Amerika Serikat sebagai intervensi 

dari segi ekonomi dalam lingkup wilayah hegemoninya. Amerika Serikat tidak 

akan tinggal diam dan akan menimbang keputusan lain untuk menyikapi hal 

tersebut terhadap Cina dan tidak akan membiarkan pengaruh ekonominya meluas 

di kawasan Amerika Latin. Upaya Cina dalam menjadikan Kuba sebagai pasar 

barunya dapat menghambat upaya Amerika untuk mempromosikan demokrasi di 
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Kuba. Tidak hanya itu sebagai negara dan juga perusahaan, Amerika juga akan 

merasa tersaingi apabila objek pasar dan salah satu negara bagiannya telah 

dikuasai secara ekonomi oleh negara asing (Cina) dengan berbagai produknya. 

Untuk itu penting bagi Amerika Serikat untuk membuat strategi baru terhadap 

Kuba selain tradisi lama embargo ekonomi yang dinilai sudah tidak efisien lagi. 

Dalam pemerintahan presiden Barack Obama, Amerika mengambil sikap untuk 

mulai melonggarkan embargo ekonomi dan berencana  untuk meninggalkannya di 

masa depan. Hal ini merupakan keputusan rasional sebuah negara dalam 

menyikapi fenomena tersebut. 


