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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kuba merupakan Negara yang terletak di Teluk Meksiko, Laut Karibia dan 

memiliki luas sekitar 110.860 km persegi. Kuba berbatasan langsung dengan 

Amerika Serikat di sebelah utara, Negara Jamaika dan Haiti di sebelah selatan dan 

Timur. Secara historis, negara Kuba pertama kali ditemukan oleh Christopher 

Columbus pada 28 Oktober 1492. Wilayah Kuba terdiri dari pesisir pantai sepanjang 

Teluk Meksiko yang menyebabkan Negara tersebut memiliki iklim tropis. Kuba 

merupakan penyedia nikel terbesar kedua setelah Rusia. 1 

Berbicara tentang Amerika Latin, tidak dapat dipisahkan dari penjajahan yang 

dilakukan Portugis dan Spanyol. Sejak diketemukannya daratan Kuba oleh 

Christopher Columbus, Kuba telah diklaim sebagai koloni Spanyol. Jose Marti 

memulai gerakan memerdekakan Kuba pada tahun 1885 dan dibantu oleh Amerika 

Serikat. Kuba sendiri akhirnya mempeoleh kemerdekaan pada 20 Mei 1902.2 

Presiden pertama yang diangkat setelah kemerdekaan adalah Tomas Estrada Palma. 

Munculnya Amandemen Platt sebagai bentuk balas budi terhadap Amerika Serikat 

yang telah membantu mengusir Spanyol, menyebabkan Kuba tidak dapat 

1 Gamal Komandoko, 2010, Ensiklopedia Pelajar dan Umum, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, hal. 
415 
2 Julius Siboro, 2012, Perkembangan dan Pergolakan Politik di Negara-negara Amerika Latin Sesudah 
tahun 1945. Yogyakarta : Ombak, hal. 35 
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menjalankan Negaranya sendiri.3 Keadaan ini menyebabkan Negara di kawasan 

Amerika Latin khususnya Kuba, mengalami suatu krisis identitas dalam hal politik 

yang berimbas pada ketidakstabilan dalam aspek lain. Ketimpangan dan kesenjangan 

yang cukup lebar menyebabkan Negara di kawasan ini sulit berkembang.4 

Perekonomian Kuba menganut prinsip sosialis dimana semua aset negara 

dimiliki dan dijalan kan oleh pemerintah. Kuba memiliki dua sistem mata uang yaitu 

Cuba pesos (CUP) dan Dollar Amerika untuk sektor pariwisata.5 Dibawah 

pemerintahan Fidel Castro Kuba memiliki hubungan perdaganagan yang cukup baik 

dengan Uni Soviet karna kesamaan sistem ekonomi yang dijalankan oleh kedua 

negara. Sumber daya alam yang berada di Kuba adalah pertanian tebu, tembakau, 

ikan, buah sitrus, kopi, beras dan kentang. Selain pertanian tersebut Kuba juga dapat 

pemasukan dari sektor pariwisata yang memiliki pengunjung terbanyak 1.9 juta turis 

pada tahun 2003.6 Kunjungan turis tersebut menyebabkan banyak produk lokal Kuba 

yang di jual di Kuba dan dibawa masuk ke negara asal turis tersebut sebagai souvenir 

dari Kuba. Hal tersebut memberikan nilai positif terhadap penjualan produk lokal 

pada cerutu dan rum. 

                                                           
3 Amandemen Platt merupakan syarat-syarat yang diberikan Amerika Serikat terhadap Kuba yang 
berisi kesepakatan pemerintah AS untuk mengintervensi Kuba dengan dalih melindungi kemerdekaan 
Kuba dan agar dapat menciptakan pemerintahan yang layak. 
Richard Morris, 1956, Basic Documents in American History, Canada : D. Van Nostard Company hal. 
42 
4 Septian Wahyu, hal 1. 
5 "Cuba's economy: Money starts to talk". The Economist. July 20, 2013. diakses pada 8 
Desember2017 16:48 
6 "Background Note: Cuba". U.S. Department of State. December 2005. Diakses pada 8 Desember 
2017 16:52 
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Cerutu dan rum merupakan salah satu komoditas perdagangan yang 

diandalkan oleh Kuba dalam menstabilkan perekonomian.7 Cerutu Kuba yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah merk Cohiba dan rum dengan merk Havana Club. 

Merk Cohiba terdaftar dalam registrasi hak paten dan merk di Amerika Serikat 

dibawah nama General Cigar Company yang aslinya diproduksi di Dominika pada 

tahun 1981.8 Cohiba yang berada di pasar Amerika merupakan cerutu yang tidak 

mengandung tembakau Kuba sehingga terdapat dua merk cerutu Cohiba yang ada di 

pasar. Cohiba asli milik Kuba tidak boleh dipasarkan di Amerika akibat embargo 

ekonomi namun distribusinya ada di 115 negara lain. Pemerintah Kuba kemudian 

memulai gugatan ke peradilan Amerika Serikat terkait pengklaiman merk cerutu 

tersebut dimulai pada akhir tahun 1997.9  

Sama halnya dengan pengklaiman merek dagang cerutu Cohiba, Havana Club 

juga mengalami perebutan merek dagang di Amerika Serikat. Tahun 1973 merek 

dagang Havana Club terdaftar di lembaga merek Amerika Serikat dan diproduksi 

dibawah pengawasan Arechabala pabrik yang memproduksi Havana Club milik 

Amerika Serikat sebenarnya berada di Republik Dominika dan tidak mengandung 

tebu asli Kuba namun publik mengenal rum tersebut asli dari Kuba. Pemerintah Kuba 

mulai mengajukan gugatan hukum pada tahun 1994. Gugatan tersebut menuntut 

                                                           
7 James Stavridis, July 2017, Its More Than Cigars and Rum : Why Cuba Matters? (online)  
https://www.google.co.id/amp/foreignpolicy.com/2017/07/26/its-more-than-cigars-and-rum-why-cuba-
matters-trump-castro-diplomacy/amp/ diakses 1 November 2017 16:45 
8 Gregory Mottola, 27 Desember 2016, Cohiba v. Cohiba, (online) 
https://www.cigaraficionado.com/article/cohiba-v-cohiba-19142 diakses 1 November 2017 16:45 
9 ibid 

https://www.google.co.id/amp/foreignpolicy.com/2017/07/26/its-more-than-cigars-and-rum-why-cuba-matters-trump-castro-diplomacy/amp/
https://www.google.co.id/amp/foreignpolicy.com/2017/07/26/its-more-than-cigars-and-rum-why-cuba-matters-trump-castro-diplomacy/amp/
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Arechabala agar mengembalikan merek dagang pada pemerintah Kuba selaku pemilik 

merek dagang yang utama. 

Suatu barang yang diproduksi tentunya memiliki nilai khusus tersendiri yang 

dapat membedakan dengan produk lain. Proteksi terhadap merek suatu produk 

merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan semakin 

meningkat reputasi produk, maka semakin besar pula peluang yang didapat produk 

tersebut untuk mampu bersaing di pasar ekonomi. Kuba sebagai pemilik merek 

Cohiba dan Havana Club menganggap bahwa kedua merek tersebut sebagai warisan 

budaya Kuba sehingga perlu dilakukan adanya perlindungan terhadapnya. Dengan 

dikenalnya dua merek tersebut akan menempatkan Kuba sebagai produsen rum dan 

cerutu terbaik. Keadaan tersebut serta merta dapat membantu perekonomian Kuba 

karena rum dan cerutu adalah komoditas utama negara.10 

Pembahasan Amerika Serikat dan Kuba biasanya difokuskan pada kajian 

politik ekonomi dan dampaknya pada negara Kuba. Menurut penulis, dipilihnya 

fenomena Kuba dan usahanya dalam mempertahankan merek dagang yang diklaim 

Amerika Serikat merupakan hal yang unik. Selain menjelaskan hubungan antar kedua 

negara dalam situasi embargo, pengklaiman merk dagang oleh suatu negara 

menggambarkan kompetisi dalam pasar internasional dengan cakupan yang tidak 

terlalu luas. Bentuk-bentuk usaha Kuba dalam mempertahankan perusahaan nasional 

                                                           
10 Cigars and Cuba : 50 Years of history, Februari 2009, 
https://www.cigaraficionado.com/article/cigars-and-cuba-50-years-of-history-9135 diakses 27 Januari 
2018 18 : 23 
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dan komoditi unggulan semestinya akan memberikan dampak yang cukup signifikan 

dengan mengkaji faktor yang ada. Atas poin-poin yang dipaparkan penulis tersebut, 

penelitian ini berjudul “Upaya Kuba Dalam Mempertahankan Hak Merek 

Dagang Komoditi Unggulan Dari Amerika Serikat (Studi Kasus Pada Merek 

Dagang Cerutu Cohiba Dan Rum Havana Club)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Upaya Kuba mempertahankan hak penggunaan merek dagang 

Cohiba dan Havana Club dari Amerika Serikat? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui lebih lanjut upaya yang dijalankan Kuba melalui jalur 

hukum 

2. Untuk menganalisa tujuan dan motivasi Kuba sebagai negara 

mandiri dengan mengambil alih merek dagang negara sebagai 

komoditas unggulan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian 

dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu Hubungan Internasional 

serta menjadi bahan referensi bagi akademisi yang melakukan kajian terhadap 
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perlindungan hak merek dagang yang dilakukan Kuba terhadap komoditas 

yang dimilikinya.  

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah keseluruhan 

penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara empiris 

mengenai pengaruh pentingnya merek dagang suatu produk yang diproduksi 

oleh suatu perusahaan dan kaitannya dengan perekonomian Negara. Bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, penelitian ini dapat diterima sebagai 

kontribusi untuk menjelaskan fenomena negara dalam membangun 

perekonomian negara. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait klaim merk pada negara telah banyak dikaji sehingga 

penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tujuan 

yang sama. Sub bab penelitian terdahulu digunakan penulis untuk melihat 

beberapa sumber ilmiah yang memiliki persamaan maupun perbedaan yang 

dapat dijadikan acuan untuk penelitian ini. 

Penelitian pertama yang penulis gunakan berjudul “Analisis Yuridis 

Kasus Antara Merek Milik Intel Coporation Melawan Intel Jeans” oleh Rando 

Purba Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009.11 Merek yang 

                                                           
11 Rando Purba, 2009, Analisis Yuridis Kasus Antara Merek Milik Intel Coporation Melawan Intel 
Jeans, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
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dikemukakan oleh peneliti tersebut bersifat sangat mendalam yang membahas 

tentang hukum yang terdapat dalam merek tersebut. Dalam penelitiannnya, 

Rando menjelaskan parameter apa yang digunakan oleh hakim dalam 

memtuskan perkara penggabungan merek asing terkenal khususnya dalam 

kelas yang sama dan menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum 

terhadap penggabungan merek asing terkenal untuk barang yang tidak sejenis 

atau yang tidak masuk dalam kelas. Barang yang sama dikaitkan dengan 

pembahasan yang penulis angkat sebagai suatu persamaan yaitu 

penggabungan merek Intel Corporation oleh Intel Jeans. Persamaannya ialah 

membahas merek dagang yang sama namun memiliki jenis barang yang 

berbeda. Perbedaannya adalah, penelitian Rando menggunakan metode 

penelitian deskriptif untuk menjawab permasalahan-permasalahan merek Intel 

Corporation oleh Intel Jeans. Sedangkan, yang penulis gunakan adalah 

metode penelitian Eksplanatif untuk menjawab usaha yang dilakukan Kuba 

untuk mempertahankan merek Cerutu Cohiba dan merek Rum Havana Club. 

Penelitian selanjutnya yang diangkat sebagai pembeda dari penelitian 

yang sedang dilakukan adalah jurnal yang disusun oleh Joseph M. Perry, dkk 

dengan judul The Cuban Cigar Industry As The Transition Approaches.12 

Jurnal tersebut pada awalnya membahas embargo yang dilakukan Amerika 

Serikat terhadap Kuba pada tahun 1962. Penelitian yang disusun secara 

                                                           
12 Joseph M. Perry, dkk, 1998, The Cuban Cigar Industry As The Transition Approaches, The 
American Society of Civil Engineers (ACSE) 
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kuantitatif tersebut memaparkan data secara ilmiah yang telah disusun oleh 

peneliti. Dalam jurnal terdapat tabel yang berisi jumlah produsen rokok, 

konsumsi rokok, angka penjualan rokok beserta nilai impor dan ekspor yang 

dilakukan oleh Kuba. Perry menjelaskan prospek ekspansi distribusi rokok 

yang dilakukan Kuba pada tahun mendatang. Peningkatan jumlah konsumsi 

rokok yang meningkat di seluruh dunia memberikan keuntungan pada pasar 

rokok Kuba sebesar 167 juta dollar. Perry menganalisa jumlah tersebut akan 

semakin meningkat apabila embargo yang dilakukan Amerika terhadap Kuba 

dicabut. Pada akhir penelitian, Perry mengemukakan ekonomi Kuba akan 

sangat terbantu dengan dicabutnya embargo dan peningkatan konsumsi rokok 

Kuba di seluruh dunia khususnya pasar Amerika. Perbedaan penelitian yang 

sangat utama adalah penggunaan metode kuantitatif. Persamaan penelitian 

adalah pembahasan pengembangan ekonomi negara Kuba dengan 

mengandalkan distribusi rokok asli Kuba. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang digunakan penulis berupa 

skripsi dengan judul “Pengaruh Proteksi Merek Dagang (Trademark) Food 

and Beverages Oleh European Commision (EC) Terhadap Intregrasi Sosial 

Negara-Negara Uni Eropa” oleh Agata Krisma Yanita dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas 
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Muhamadiyah Malang.13 Skripsi yang ditulis Agata Krisma Yanita 

menjelaskan pengaruh kebijakan proteksi merek dagang yang dikeluarkan 

oleh European Commission dalam melindungi trademark produk Food and 

Beverages Asli negara-negara  Eropa terhadap integrasi sosial negara Uni 

Eropa. Agata juga menjelaskan tentang  persaingan merek dagang yang 

melibatkan pada negara-negara Uni Eropa antara lain ialah kasus Champagne 

Perancis, kasus keju Parmesan Italia, kasus keju Feta Yunani, dan kasus 

Parma Ham Italia. Perbedaan yang utama dalam penelitian Agata dan penulis 

adalah pembahasan yang bersifat regional yaitu Uni Eropa yang berpengaruh 

besar dalam memproteksi suatu merk dagang komoditas kawasannya. 

Penelitian tersebut diambil sebagai pendahulu dalam penulisan karena sama 

sama dibahas dengan konsep proteksi merk dagang. 

Penelitian selanjutnya merupakan jurnal yang ditulis oleh Andry 

Atthariqa dari Universitas Riau yang berjudul “Dampak Reformasi Ekonomi 

dan Politik Kuba Terhadap Hubungan Bilateral dengan Amerika Serikat 

Tahun 2008-2016”.14 Penelitian tersebut membahas dampak reformasi 

ekonomi dan politik Kuba terhadap hubungan bilateral Kuba dengan Amerika 

Serikat sejak kepemimpinan Raul Castro. Penelitian menjelaskan sejarah 

                                                           
13 Agata Krisma Yanita, Pengaruh Proteksi Merek Dagang (Trademark) Food and Beverages Oleh 
European Commision (EC) Terhadap Intregrasi Sosial Negara-Negara Uni Eropa, (Skripsi Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Malang) 
14 Andry Atthariqa, Dampak Reformasi Ekonomi dan Politik Kuba Terhadap Hubungan Bilateral 
dengan Amerika Serikat Tahun 2008-2016, (e-journal Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau) 
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hubungan Kuba dan Amerika Serikat dan perubahan yang dilakukan Raul 

Castro semenjak diangkat menjadi Presiden pada tahun 2008. Penelitian 

dianalisa menggunakan kerangka teori Kantian Peace Triangle yang 

mencakup segitiga teoritis yaitu, konsep demokrasi, Organisasi Internasional 

dan Interdepedensi ekonomi. Normalisasi hubungan AS dan Kuba sebagai 

dampak liberalisasi oleh Raul Castro dimulai ketika Kuba meminta AS 

menghentikan embargo ekonomi pada kepemerintahan Presiden Barack 

Obama. Kunjungan yang dilakukan Obama kemudian digambarkan sebagai 

normalisasi hubungan kedua Negara meskipun masih terdapat hambatan. 

Kesamaan penelitian Andry dan peneliti adalah penggambaran hubungan 

Amerika dan Kuba. Perbedaan yang cukup menonjol adalah penggunaan 

kerangka teori yang berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti.  

Penelitian terdahulu selanjutnya merupakan jurnal yang disusun oleh 

Rose Caraway dengan judul Post-Embargo Cuba : Economic Implications 

and the future of Socialism. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2003 tersebut 

menggambarkan kemungkinan membaiknya hubungan Kuba dan Amerika 

Serikat dalam segi perdagangan. Keadaan dipicu setelah Kuba membuat 

perubahan pada kebijakan makroekonomi dan beberapa liberalisasi ekonomi 

di negaranya. Rose memulia jurnal dengan menjelaskan latar belakang 

ekonomi Kuba setelah adanya embargo dan setelah runtuhnya Uni Soviet 

sebagai contoh sistem sosialiasi yang dianutnya. Jurnal yang disusun dengan 
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metode deskriptif ini menggunakan sistem pengukuran secara spesifik yang 

dibuat oleh peneliti sendiri. Ukuran keberhasilan penelitian adalah sebagai 

berikut,  

1. Pengembangan diversifikasi ekspor dan pembangunan kembali 

sector industrialisasi dengan penambahan investasi luar negeri 

secara langsung. 

2. Pengeliminasian dua nilai tukar mata uang yang ditujukan untuk 

kestabilan mata uang Kuba 

3. Implementasi kebijakan pajak fiskal. 

Perbedaan yang mendasar pada penelitian Caraway dan peneliti adalah tidak 

adanya pengukuran secara spesifik seperti yang dicantumkan Caraway dalam 

penelitiannya. Peneliti menggunakan teori dalam hubungan internasional 

untuk menganalisa permasalahan dan menjelaskan upaya yang dilakukan 

Kuba. Topik yang memiliki kesamaan yakni dalam bidang ekonomi Negara 

Kuba merupakan kesamaan penelitian ini dengan Caraway. 

 

 
Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu 

NO Judul dan Nama 
Peneliti 

Jenis Penelitian dan 
Alat Analisa 

Hasil Penelitian 

1. (SKRIPSI) 

Analisis Yuridis 
Kasus Antara 
Merek Milik Intel 
Coporation 

Deskriptif  

Konsep  

Merek 

- Terdapat tindakan hukum 
yang diberikan pada merek 
Intel Corporation dan Intel 
Jeans sesuai dengan pasal 
yang berlaku. 
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Melawan Intel 
Jeans 

Oleh : Rando Purba 

2. (JURNAL)  

The Cuban Cigar 
Industry As The 
Transition 
Approaches 

Oleh : Joseph M. 
Perry, dkk 

Kuantitatif - Kuba memiliki prospek 
yang sangat baik dalam 
distribusi rokok asli Kuba 
dan ekspansi perdagangan 
seiring dengan dicabutnya 
embargo Amerika Serikat. 

 

 3. (SKRIPSI) 

Pengaruh Proteksi 
Merek Dagang 
(Trademark) Food 
and Beverages 
Oleh European 
Commision (EC) 
Terhadap Intregrasi 
Sosial Negara-
Negara Uni Eropa” 

 Oleh : Agata 
Krisma Yanita 

Eksplanatif 

Konsep Proteksi 
Merek Dagang dan 

Regionalisme  

- Adanya pengaruh kawasan 
dalam melindungi merk 
dagang di Negara-negara 
anggota 

- Dengan terciptanya 
Produk-produk Food and 
Beverages dengan indikasi 
asal andalan Uni Eropa 
maka potensi kekacauan 
perdagangan dapat diatasi. 

  4. (JURNAL) 

Dampak Reformasi 
Ekonomi dan 
Politik Kuba 
Terhadap 
Hubungan Bilateral 
dengan Amerika 
Serikat Tahun 
2008-2016 

Oleh : Andry 
Atthariqa 

  Deskriptif 

Kerangka teori : 
Kantian Peace 

Triangle 
(Demokrasi, 
Organisasi 

Internasional dan 
Interdepedensi 

ekonomi) 

- Hubungan Kuba dan 
Amerika Serikat 
memburuk akibat embargo 
yang dilakukan AS pada 
saat pemerintahan Fidel 
Castro 

- Hubungan Amerika 
Serikat dan Kuba mulai 
membaik pada saat 
Presiden Barack Obama 
melakukan kunjungan ke 
Kuba 

- AS ingin Kuba 
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mengembalikan properti 
AS, menekan Kuba untuk 
memperbaiki kualitas 
HAM, dan mendeortasi 
pelarian politik yang 
mendapat suaka di Kuba. 

5. (JURNAL) 

Post-embargo 
Cuba : Economic 
Implicattions and 
the Future of 
Socialism 

Oleh : Rose 
Caraway 

Deskriptif 

 

- Peneliti menggunakan 3 
ukuran spesifik tersendiri 
dalam menjelaskan 
embargo Kuba yaitu, 
pengembangan kegiatan 
ekspor dan industrialisasi 
dengan investasi luar 
negeri secara langsung, 
pengeliminasian nilai 
tukar mata uang dan 
penstabilan mata uang 
local Kuba serta, 
implementasi pajak fiskal. 

- Adanya aturan baru terkait 
pajak yang berkaitan 
dengan program 
kesejahteraan rakyat 

- Kuba tidak dapat 
menstabilkan 
perekonomian saat 
embargo berlangsung 

 6. (SKRIPSI) 

Upaya Kuba Dalam 
Mempertahankan 
Hak Merek Dagang 
Komoditi 
Unggulan Dari 
Amerika Serikat 
(Studi Kasus Pada 
Merek Dagang 
Cerutu Cohiba dan 
Rum Havana 

Eksplanatif 

 

 

Teori Dependensi 
dan Konsep 

Proteksi Merek 
Dagang 

- Kuba berusaha 
mempertahankan merek 
dagang cohiba dan Havana 
club untuk melindungi 
Cuban heritage dan 
membatasi ketergantungan 
ekonomi 

- Penjualan rum dan cerutu 
mendatangkan pendapatan 
yang signifikan 
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CLUB) 

 

Oleh : Fathor 
Rohman 

 

1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Teori Ketergantungan (Dependency Theory) 

 Teori ketergantungan merupakan teori struktural yang memiliki keterpihakan 

kepada kemiskinan pada negara dunia ketiga atau negara yang masih berkembang. 

Teori ini menganggap bahwa perekonomian dunia sedang dalam kondisi yang 

eksploitatif yang dijalankan oleh negara kuat terhadap negara berkembang. Kondisi 

ini merugikan negara yang lemah.15 Terdapat dua hal yang mempengaruhi 

perkembangan teori dependensi ini. Pertama, negara bekas jajahan dapat 

menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga dijadikan 

investasi yang menguntungkan bagi negara penjajah yang merupakan negara maju. 

Kedua, negara berkembang kemudian dijadikan pasar hasil produksi negara maju 

yang kemudian beralih pada tindakan eksploitasi. 

 Sebelumnya, teori dependensi muncul sebagai kritik teori modernisasi yang 

menyatakan bahwa pembangunan harus mencontoh pada negara-negara barat namun 

faktor-faktor yang ada justru memperlambat pembangunan yang ada. Masalah utama 

                                                           
15 Blomstrom dan Hettne. Development Theory in Transition, The Dependency Debate and Beyond: 
Third World Response. (London : Routledge, 1984) hal 17 
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yang dihadapi negara berkembang ini adalah masalah perekonomian khususnya 

permasalahan hutang dan inflasi. Teori ini juga menekankan pada pentingnya aspek 

eksternal pada sebuah pembangunan. Negara dengan perekonomian yang kuat turut 

serta mengatur dalam mengubah struktur sosial, politik dan ekonomi negara yang 

lemah.  

 Teori ini berawal dari teori yang dikembangkan oleh Raul Presbich yang 

merasakan adanya kesenjangan antara ekonomi negara maju dan negara miskin.16 

Asumsi utama teori dependensi adalah terbaginya ekonomi dunia menjadi dua kutub 

yaitu perekonomian negara maju dan negara miskin. Pandangan ini sama halnya 

dengan pandangan Karl Marx tentang struktur kelas masyarakat borjuis dan proletar. 

Lahirnya teori ini juga didasarkan pada krisis teori Marx Ortodoks yang menganggap 

bahwa tahapan revolusi industri borjuis harus dilewati terlebih dahulu hingga 

mencapai revolusi sosialisasi proletar. Namun, revolusi yang terjadi di Cina dan Kuba 

kemudian menjelaskan akan kemampuan negara tersebut tanpa harus melewati 

tahapan tertentu dalam sebuah revolusi17.  

Pandangan terhadap teori dependensi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pandangan Andre Gunder Frank yang mengelompokkan negara dunia menjadi 

dua kelompok yakni negara metropolis maju (developed metropolitan countries) dan 

                                                           
16 Vincent Ferraro, 2008, Dependency Theory : An Introduction, dalam The Development Economics 
Reader oleh Giorgio Secondo, London : Routledge, hal. 58-64 
17 Andre Gunnar Framk, 2014, Teori Pembangunan Dunia Ketiga 
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negara-negara satelit (satellite underdeveloped countries).18 Penggolongan negara-

negara tersebut pada dasarnya sama dengan penggolongan negara dalam negara inti 

(core) dan negara periphery (negara yang bergantung). Dampak yang dihasilkan atas 

hubungan kedua negara yang berbeda tersebut adalah hal negatif apapun yang terjadi 

pada negara maju akan terjadi juga pada negara berkembang. Hubungan yang tidak 

seimbang ini akan terus-menerus memperlambat pembangunan negara terbelakang. 

Andre Gunner Frank kemudian mengajukan tiga hipotesis dalam menggambarkan 

pola negara metropolis dan negara satelit, 

1. Negara maju akan berkembang dengan pesat sedangkan negara miskin 

akan tetap dalam posisi awalnya yaitu terbelakang. 

2. Negara terbelakang yang dianggap sebagai negara satelit dapat 

mengembangkan industrinya apabila tidak memiliki hubungan dengan 

negara maju. Dominasi yang negara maju lakukan terhadap negara miskin 

akan berkurang dengan sendirinya. 

3. Negara miskin akan masuk dalam kondisi yang mirip dengan kondisi 

penjajahan dimana kawasan yang memiliki ketergantungan berlebih pada 

negara maju akan semakin tertinggal akibat perdagangan internasional 

yang bersifat bebas.19 

                                                           
18 Ratri Medya dan Wisnu Chandra Kristiaji. Ekonomi Politik ( Jakarta : Erlangga,2006) hal.82 
19 Ismah Tita Ruslin, 2013, Relasi Ekonomi-Politik Dalam Perspektif Dependencia, Jurnal Politik 
Profetik Vol.1 No.1, hal.2 
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Meskipun teori ini menjelaskan akan ketergantungan berlebih negara berkembang 

dan maju, teori ini juga berpendapat bahwa negara berkembang harus merombak 

industrialiasasi yang ada. Contohnya dalam hal ini mengembangkan industri dengan 

teknologi yg lebih maju. Pembangunan juga akan berhasil dengan industri subtitusi 

impor dan kebijakan proteksi produksi. Kritik teori dependensi ditujukan untuk teori 

modernisasi. Sebagian besar teoritis dan kebijaksanaan pembangunan yang ada dalam 

teori modernisasi merupakan hasil dari pemerintahan kapitalis Negara maju di eroa 

dan Amerika dan akan sangat berorientasi pada barat. Hal inilah yang kemudian 

menyebabkan kurangnya kemampuan teori dependensi dalam menyelesaikan masalah 

di Negara dunia ketiga. Usaha yang dilakukan untuk menghilangkan bentuk 

eksploitasi, kemiskinan dan keterbelakangan dapat dilakukan dengan tidak 

bergantung penuh pada negara maju atau yang lebih ekstrem memutuskan hubungan 

dengan negara maju.20  

 Operasionalisasi teori ketergantungan dalam penelitian ini menjelaskan posisi 

negara Kuba sebagai negara berkembang atau negara satelit. Negara Kuba masih 

mengalami keterlambatan dalam perekonomian. Selain itu, Kuba sebagai negara yang 

telah sekian lama dijajah oleh Amerika memiliki sifat ketergantungan pada negara 

penjajah tersebut. Penggunaan perspektif Frank yang menekankan pada kesanggupan 

negara Kuba untuk mandiri dengan revolusi industri digunakan untuk menjelaskan 

kemampuan Kuba dalam mengelola produksi cerutu dan rum sebagai komoditas 

                                                           
20 Andre Gunnar Frank, 1996, The Underdevelopment Of Development: Essays In Honour Of Andre 
Gunder Frank hal.427 
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utama negara tersebut. Usaha yang dilakukan Kuba untuk mengambil alih merek 

dagang merupakan salah satu bentuk pengelolaan komoditas utama tersebut sehingga 

memiliki keunggulan yang berbeda dengan merek lain21. Dengan dikenalnya merek 

Kuba pada dunia, ketergantungan yang dialami Kuba terhadap Amerika Serikat akan 

dapat dikurangi. Kondisi tersebut diharapkan pula dapat membantu perekonomian 

Kuba agar tidak mengalami keterlambatan pembangunan.  

1.5.2 Konsep Proteksi Merek Dagang 

 Dalam praktek perdagangan nilai sebuah merek merupakan hal yang sangat 

penting. Sebuah merek yang melekat pada produk tertentu merupakan nilai yang 

dapat digunakan untuk memasarkan produk tersebut di dalam maupun di luar negeri. 

Merek suatu produk sejatinya tidak hanya dimiliki oleh suatu perusahaan yang 

memproduksi namun juga membawa nama negara tempat produksi tersebut berasal. 

Menurut Deven R. Desai dan Spencer Waller, proteksi merek berfungsi sebagai 

kontrol dalam kompetisi pasar agar tercipta brand personality yang tidak bisa 

diduplikasi atau dipalsukan.22 Proteksi merek akan memberikan suatu kesewenangan 

kepada rezim yang resmi untuk mengatur perihal persaingan merek dagang.  

                                                           
21 Andre Gunnar Frank, 1996, The Underdevelopment Of Development: Essays In Honour Of Andre 
Gunder Frank hal.427 
22 Desai Deven R. and Spencer Waller, Bringham Young University Review : Brands, Competition 
and The Law. 2010. Dalam Pengaruh Proteksi Merek Dagang (Trademark) Food and Beverages Oleh 
European Commision (EC) Terhadap Intregrasi Sosial Negara-Negara Uni Eropa, Oleh : Agata Krisma 
Yanita, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang 
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 Menurut P.D.D. Dermawan fungsi merek terbagi menjadi tiga yaitu fungsi 

indikator sumber, fungsi indikator kualitas dan fungsi sugestif. Fungsi indikator 

sumber merupakan suatu fungsi untuk menunjukkan suatu produk yang memiliki 

sumber secara sah pada suatu unit usaha. Fungsi tersebut memberikan indikasi bahwa 

produk dibuat secara professional. Kedua, fungsi indikator kualitas yang digunakan 

sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk tertentu. 

Ketiga adalah fungsi sugestif dimana merek yang ada dalam suatu produk dapat 

memberikan kesan yang menjadi kolektor produk.23 Ketiga fungsi yang dikemukakan 

Dermawan tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum suatu merek. 

Sesuai dengan fungsinya, merek satu dengan yang lain harusnya memiliki pembeda 

yang cukup jelas. 

 Badan internasional yang mengurusi masalah Hak Kekayaan Intelektual 

adalah World Intellectual Property Organization (WIPO) yang berada di Jenewa. 

Badan tersebut mengajukan, membahas dan menentukan pedoman penilaian untuk 

menentukan terkenalnya suatu merek. Sesuai hukum yang dicetuskan pada Oktober 

1997, badan internasional menentukan kriteria yang menentukan suatu merek adalah 

sebagai berikut 24: 

1. Jangka waktu pemakaian nama merek yang sudah lama 

2. Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri dan dikenali publik 

3. Pendaftaran merek yang telah dilakukan untuk tiap negara 

                                                           
23 Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, Yuridika, Majalah Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar, hal. 59. 
24 Sacavera hal. 124-125 
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4. Reputasi suatu merek yang bagus karena produk atau jasa yang dihasilkan        

sehingga memiliki mutu yang stabil, nilai estetis dan nilai komersil yang 

tinggi 

5. Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas hampir di 

seluruh dunia. 

Mengingat pentingnya arti dan peranan merek dalam dunia industri dan perdagangan 

sudah seharusnya hak merek dagang yang dimiliki suatu negara atau perusahaan 

dilindungi oleh secara hukum dari perbuatan yang mengarah pada pemakaian merek 

oleh pihak lain.25 Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek dagang mengacu 

pada sifat merek yang bersifat khusus atau ekslusif. Hak khusus bersifat monopoli 

atau hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik. Tanpa adanya izin dari pemilik utama 

suatu merek, pihak lain tidak dapat menggunakannya tanpa seizin pemilik pertama. 

Apabila terdapat penggunaan yang tidak berizin, tindakan tersebut merupakan 

pelanggaran yang dapat dikenai sanksi.26 

Konsep proteksi merek dagang dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengkaji lebih dalam kepemilikan merek Cohiba dan Havana Club yang lahir di 

Kuba. Kepemilikan merek ini jelas sangat menguntungkan bagi Kuba yang 

menggunakan komoditas unggulan cerutu dan rum sebagai penunjang perekonomian 

negara. Penggunaan konsep ini dapat digunakan pula untuk menilai seberapa jauh 
                                                           
25 Insan Budi Maulana, Loc. Cit. 
26 Agung Sudjatmiko, 2000, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika, Vol. 15 No. 5 
September-Agustus, 2000, hal. 349. 
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pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat terkait pengklaiman merek dagang yang 

bukan miliknya secara hukum. Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran dengan 

menghasilkan produk atas merek yang sama dengan yang dimiliki oleh Kuba. 

Sehingga secara konsep, Kuba memiliki hak penuhnya untuk mengambil alih merek 

dagang sehingga dapat digunakan untuk mandiri sebagai negara berkembang. Usaha 

Kuba dalam mempertahankan merek ini secara tidak langsung dapat memberikan 

pengertian pada publik terhadap keunggulan sumber daya alam Kuba yang 

terkandung dalam produk Havana Club dan Cohiba. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Berikut ini peneliti akan memaparkan 2 variabel yang peneliti gunakan 

dalam kajian ini : 

Unit Analisa : Upaya negara Kuba dalam mempertahankan hak merek 

dagang, sebagai variabel dependen dan sebagai obyek yang perilakunya 

dianalisa. 

Unit Eksplanasi: Pengklaiman kembali merek dagang oleh Amerika Serikat, 

yang mempengaruhi unit analisa sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi perilaku unit analisa. 

 

Level analisa yang penulis gunakan untuk menjadi dasar pemilihan dan 

penentuan suatu teori yang digunakan. Level analisa mempengaruhi 
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penentuan variabel yang ada. Level analisa yang penulis gunakan adalah 

Induksionis karena terdapat unit eksplanasi yang hendak diteliti lebih tinggi 

dengan Unit analisa yang ada. 

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksplanatif yang merupakan metode untuk menjelaskan suatu 

fenomena berlandaskan teori serta untuk menguji teori tersebut dalam 

menjawab fenomena yang terjadi.27 Penulis juga menggunakan metode 

eksplanatif tersebut karena penulis melihat korelasi antar unit dan perlu 

dijelaskan keterkaitannya antara teori yang penulis gunakan dalam meneliti 

pengambil alihan merk Cerutu Cohiba dan Rum Havana Club sebagai merk 

nasional pemerintah Kuba. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, penulis 

menggunakan metode deduktif. Teknik analisa data deduktif mampu 

memberikan pengawasan atas korelasi antar kedua variabel penelitian. Teknik 

analisa deduktif dapat dilakukan dengan berbagai tahapan. Yakni, pemilihan, 

penentuan fokus dan penyederhanaan terhadap data-data yang telah 

                                                           
27 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung : Refika Aditama, 
Hal.9. 



23 

 

dikumpulkan.28 Sehingga topik yang diangkat tetap berada pada satu model 

teori yang jelas. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumen dan literatur. Data yang dipergunakan untuk keperluan 

analisa adalah data sekunder berupa penelitian-penelitian yang sebelumnya 

telah dipublikasikan, jurnal, buku, dan situs-situs internet kesemua data 

tersebut membantu peneliti dalam merampungkan dan menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan penulis dalam bab sebelumnya. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Penelitian ini memiliki batasan waktu pencarian data dari tahun 2005 

hingga akhir 2016. Tahun tersebut merupakan tahun dimana Kuba memulai 

penuntutan hukum kepada Amerika Serikat terkait merek dagang Cohiba dan 

Havana Club. 

 

 

 
                                                           
28Miles, M. B. dan Huberman, A. M, 1984, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of NewMethods. 
California: SAGE publications. Hal 15-21 
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1.6.5.2 Batasan Materi 

Batasan materi dari penelitian ini adalah hal-hal yang memiliki kaitan dengan 

upaya Kuba dalam pengambil alihan merk Cohiba dan Havana Club sebagai bentuk 

pengembangan perekonomian di wilayah Kuba. 
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1.7 Hipotesa 

Cohiba dan Havana Club merupakan merek nasional yang dimiliki oleh 

Negara Kuba terhitung sejak adanya Revolusi Kuba pada tahun 1959. Segala bentuk 

usaha menjadi milik Negara. Cohiba dan Havana Club telah dikenal pasar sebagai 

produk yang dihasilkan di wilayah Kuba dengan bahan-bahan yang dihasilkan Negara 

tersebut. Diklaimnya merek produk tersebut oleh Amerika Serikat menyebabkan 

Kuba kehilangan keuntungan pasar yang akan berdampak pada perekonomian. 

Dengan keuntungan yang lebih besar pada pasar cerutu dan rum, Kuba dapat menjadi 

negara mandiri yang mampu menstabilkan ekonominya dengan komoditas yang 

memiliki nilai unggulan. Selain untuk mengurangi kerancuan di pasar cerutu dan 

rum, pengambil alihan dapat mengurangi sifat kebergantungan pada Negara lain yang 

dimiliki Kuba. 

Konsep proteksi merek dagang digunakan agar kompetisi pasar dapat 

dikontrol dan memiliki persaingan yang sehat. Fungsi indikator dalam konsep 

proteksi merek dagang menentukan keberlanjutan reputasi, melindungi ciri khas dan 

peredaran produk diseluruh dunia. Peranan tersebut digunakan oleh suatu negara atau 

perusahaan sebagai kepentingan dagang. Hak tersebut dimiliki oleh Kuba sebagai 

pemilik merek dagang cerutu Cohiba dan Rum Havana Club. Sehingga, langkah 

Kuba dengan menempuh jalur hukum dalam mengambil alih nama produk tersebut 

merupakan langkah yang tepat.  
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Teori Dependensi digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang 

dimiliki Amerika dan Kuba. Meskipun hubungan tersebut ada permasalahan dalam 

embargo ekonomi Amerika Serikat pada Kuba tetapi kedua negara tersebut sama-

sama membutuhkan dalam bidang ekonomi. Teori Dependensi digunakan untuk 

menempatkan posisi Kuba dalam negara berkembang sedangkan Amerika negara 

Maju. Konsep Proteksi Merek Dagang digunakan untuk menjelaskan kepemilikan 

merek Cohiba dan Havana Club yang lahir di Kuba. Kepemilikan merek ini sangat 

mempengaruhi penghasilan perekonomian suatu negara bahkan cerutu dan rum 

sebagai penunjang perekonomian negara Kuba.29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Luca Powell, 2016, More Than Cigars and Rum: Easing of Embargo Is a Good Thing for Cuba's 
Economy, (online) https://www.globalcitizen.org/en/content/obama-directive-cuba-us-trade/ 
diakses 23 Februari 2018 10:22 
 


