
27 

BAB II 

Sejarah Hubungan Amerika Serikat dan Kuba Serta Pengaruhnya Terhadap 

Hubungan Ekonomi Dua Negara 

Bab ini menjelaskan sejarah hubungan Amerika Serikat dan Kuba. Dimana 

hubungan kedua negara tersebut mengalami pasang surut baik dibidang ekonomi dan 

politik. Hubungan tersebut kemudian merujuk pada adanya embargo yang dilakukan 

Amerika pada Kuba. Embargo tersebut memberikan dampak pada negara khususnya 

dibidang ekonomi. Pemetaan sejarah ini diperlukan untuk mengkaji permasalahan 

Amerika dan Kuba sebelum adanya masalah klaim merek dagang. Dampak embargo 

yang dialami Kuba juga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui keadaan ekonomi 

Kuba pasca beralihnya sistem ekonomi menjadi sosialis. 

2.1 Sejarah Hubungan Kuba dan Amerika Serikat 

Amerika Serikat memperoleh kemerdekaannya pada 4 Juli 1776 dibawah 

kepemimpinan George Washington. Amerika kemudian melakukan upaya untuk 

memperluas kekuasaannya ke kawasan Amerika Latin. Dibawah Presiden Monroe, 

Amerika melancarkan perluasan kekuasaan dengan tujuan menegakkan kolonialisasi 

dan membantu Negara-negara Amerika Latin untuk merdeka.1 Kebijakan tersebut 

lambat laun berubah bersifat agresif dan terlalu mencampuri urusan Negara yang 

dibantu. Pada tahun 1898 Amerika Serikat membantu Kuba untuk merdeka dengan 

1 Monroe Doctrine”, History.com. diakses dari: http://www.history.com/topics/monroedoctrinepada 
29 Januari 2017 
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bersama-sama berperang melawan Spanyol. Kuba kemudian memperoleh 

kemerdekaan pada 20 Mei 1902.2 

Kemerdekaan Kuba yang diperoleh dengan bantuan Amerika menyebabkan 

Amerika mengajukan syarat tertentu yang kemudian dikenal dengan Amandemen 

Platt. Isi Amandemen Platt sendiri adalah sebagai berikut,3 

1. Pemerintah Kuba tidak pernah masuk kedalam perjanjian dengan pihak asing 

yang dapat merusak kemerdekaan Kuba, dan tidak mengizinkan pihak lain 

untuk mengontrol bagian pulau 

2. Kuba tidak melakukan kontrak utang luar negeri tanpa jaminan bahwa bunga 

dapat dikembalikan dari pendapatan biasa 

3. Kuba menyetujui bahwa Amerika Serikat dapat ikut campur untuk 

kelangsungan kemerdekaan Kuba, melindungi kehidupan property, dan 

kebebasan individu, dan pemakaian kewajiban 

4. Klaim terhadap Isle of Pines tidak diakui dan akan ditentukan oleh perjanjian 

Paris 

5. Kuba berkomitmen untuk menyediakan tanah untuk mengisi batu bara pada 

stasiun angkatan laut pada titik-titik tertentu. 

Amandemen Platt menyebabkan Amerika Serikat berhak mencampuri urusan 

Kuba secara internal dan eksternal. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat mulai 

                                                           
2 Louis A. Pérez, “Cuba Between Empire: 1878-1902” ,(University of Pittsburgh, 1998) hal. 62 
3 Milestones, “The United States, Cuba, and the Amandemen platt 1901”, Departement of States 
United States Of America. Diakses dari: https://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt 
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memotong tarif atas masuknya barang barang dari Amerika tanpa ada kompensasi 

yang layak untuk pemerintah Kuba. Pembayaran atas jual beli juga dilakukan dengan 

mata uang Dolar Amerika yang menguntungkan investor Amerika untuk ke Kuba. 

Amerika Serikat kemudian mulai menguasai lahan perkebunan tebu dan terhitung 

pada tahun 1902.4 

 Pada tahun 1903, Amerika membuat Kuba menandatangani perjanjian yang 

berisikan pemberlakuan Amandemen Platt yang sebelumnya berjalan secara informal. 

Selain penguatan Amandemen Platt, Amerika dan Kuba sepakat untuk mengakui 

konsensi (hak pengelolaan) 20% produk pertanian Kuba yang masuk ke pasar 

Amerika dengan imbalan pengurangan 20%-40% pada impor. Kuba juga sepakat 

menyewakan situs Guantanamo untuk pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat.5  

 Selain pada bidang ekonomi, Amerika juga mulai mencampuri urusan 

pemerintahan Kuba dengan membentuk pemerintah sementara pada tahun 1906. 

Militer AS mulai menempati Kuba untuk menghindari pemberontakan dan mengatur 

Kuba lewat komite pemerintahan sementara. Keadaan tersebut menyebabkan 

pemberontakan pada tahun 1912 oleh Afro-Kuba. Penekanan yang dilakukan militer 

ditujukan untuk melindungi asset AS dan menuntut hak atas fasilitas kemiliteran yang 

lebih besar.6 

                                                           
4 Milestones, “The United States, Cuba, and the Amandemen platt 1901”, Departement of States 
United States Of America. Diakses dari: https://history.state.gov/milestones/1899-1913/platt 
5 Green J. Steven, “Cronology of U.S.-Cuba Relations”. Cuban Research Institute. Diakses dari: 
http://cri.fiu.edu/us-cuba/chronology-of-us-cuba-relations/ pada: 28 Januari 2018 
6 Rosen D. Jonathan, “US-Cuba Relation: Charting a New Path”, Political Science (Lexington 
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 Tahun 1921 Kuba meminjam uang sebanyak 50 juta dollar untuk membantu 

perekonomian pada periode kepresidenan Alfredo Zayas.7 Peminjaman tersebut 

merupakan perjanjian dengan syarat bahwa Kuba harus setuju untuk membatasi 

pengeluaran dan mengatur kembali kemiliteran Kuba. Hubungan Kuba dan Amerika 

sempat mengalami kemunduran saat Machado tahun 1925 terpillih sebagai presiden 

Kuba dan melakukan pemberontakan pada Amandemen Platt. Machado berpikir 

bahwa seharusnya Kuba menjadi negara yang independen. Hal tersebut dipicu dengan 

penentuan tarif perdagangan Gula yang tidak menguntungkan pihak Kuba.8 Machado 

yang kekurangan pendukung menyebabkan penggulingan kekuasaannya dan 

digantikan dengan Carlos Manuel de Cespedes pada bulan Agustus Satu bulan setelah 

diresmikannya Cespedes sebagai presiden terjadi pemberontakan oleh Fulgencio 

Batista pada 1933. Pemerintahan sementara kemudian dibentuk dengan presiden 

Ramon Grau San Martin. Grau kemudian digantikan oleh Carlos Mendieta tahun 

1934 yang dianggap sebagai presiden boneka. Batista sendiri baur mencalonkan diri 

menjadi presiden pada tahun 1940.9 

                                                                                                                                                                      
Books, 2016) hal.31 
7Kate Ellis, 2008, On the Home Front Abroad: Domestic Political Influences on U.S Foreign Policy 
with Cuba, hal.5 

8 Dye Alan & Sicotte Richard, “The Interwar Turning Point in U.S.-Cuban Trade Relations: A 
View Through Sugar-Company Stock Prices”, (International Society of New Institutional 
Economies Boulder, Colorado, 2006). Hal.7. diakses dari: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.381.6612&rep=rep1&type=pdf 
9 Fidel Castro: batista‟s Era: 1901-1973”(American Experience. 2004)hal.3. diakses dari: 
http://www.pbs.org/wgbh/amex/castro/peopleevents/p_batista.html 
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 Fulgencio Batista menjabat presiden dalam dua periode dan dijadikan sebagai 

presiden yang sangat bersahabat dengan pihak Amerika Serikat. Isu rasisme sempat 

mencuat dibawah ke pemerintahan Batista dimana warga kulit putih memilliki akses 

lebih pada area-area tertentu seperti akses ke bagan pemerintahan. Diskriminasi pada 

kulit hitam juga berlanjut pada ranah organisasi dimana kulit hitam hanya boleh 

menjadi anggota organisasi. Pada periode kedua tahun 1952 kepemimpinan Batista, 

kasus korupsi yang marak meningkatkan ketidakpuasan masyarakat sehingga sering 

terjadi demonstrasi di beberapa kota. Tokoh oposisi Batista melakukan tindakan 

untuk memprovokasi penggulingan Presiden Batista pada tahun 1959. Hal tersebut 

merunut pada peristiwa bersejarah Revolusi Kuba dibawah Fidel Castro. 

 Tingginya gelombang demonstrasi rakyat Kuba menyebabkan tidak 

seimbangnya bantuan Amerika Serikat pada Batista. Pada 1 Januari 1959 rezim 

Batista lengser dan digantikan oleh Fidel Castro. Dengan keberpihakan Castro 

sebagai oposisi, terpilihnya Castro menyebabkan banyaknya perubahan kebijakan 

Negara Kuba yang semulanya pro Amerika menjadi bertentangan 180 derajat. Hal ini 

merupakan peristiwa penting yang menandai merenggangnya hubungan Amerika 

dengan Kuba.10 

 Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, Amerika Serikat dan Uni 

Soviet menjadi dua adidaya dunia. Keduanya merasa sama kuat maka terjadilah 

                                                           
10 Minster Christopher, “Biography of Fulgencio Batista the Revolution Takes Over”.History of 
America (online) http://latinamericanhistory.about.com/od/historyofthecaribbean/a/08fbatista_2.htm 
pada 23 Desember 2017 
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persaingan dan perebutan kekuasaan sebagai negara nomor satu di dunia. Dengan 

adanya perebutan pengaruh antara kedua negara adikuasa tersebut situasi politik di 

dunia kembali tegang  dan mengakibatkan timbulnya rasa curiga dan perlombaan 

senjata antar kedua belah pihak diliputi suasana perang dingin (1947-1991).11 

Amerika Serikat segera memberikan bantuannya kepada negara-negara sekutunya di 

Eropa Barat, melalui Marshal Plan, yakni rencana Marshal Plan, Menteri Luar Negeri 

Amerika Serikat yang di cetuskan pada tanggal 5 Juli 1947.12 Tujuannnya untuk 

memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat. Amerika juga memberikan 

bantuan kepada Turki, Yunani dan Jepang melalui program Truman Doctrine dan 

Amerika juga memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara Asia 

melalui Point Four Truman pada tahun 1949. Setelah berakhirnya perang dingin 

Amerika Serikat menjadi “masyarakat post-industrial”. Amerika juga mengalami 

defisit perdagangan yang menyebabkan berkurangnya pendapatan Amerika Serikat 

dari yang sebelumnya.13 

2.2 Pengaruh Embargo Amerika Serikat Terhadap Ekonomi Kuba  

 Pada awal 80an, ekonomi Kuba masih bertopang dengan hubungannya yang 

harmonis dengan Uni Soviet. Kuba sendiri mengandalkan pertanian untuk 

menyumbang pendapatan negara. Berbagai peralatan dan penunjang untuk pertanian 

                                                           
11 ibid. 
12 Michael J Hogan, 1987, The Marshall Plan : America, Britain and the Reconstruction of Western 
Eurore, 1947-1952, hal.26 
13 Truman Announces Point Four Program, (online) http://www.history.com/this-day-in-
history/truman-announces-point-four-program diakses 21 Januari 2018 
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disediakan oleh Uni Soviet sebagai kawan sosialis Kuba. Perdagangan luar negeri 

Kuba pada masa embargo 1992 hanya dibantu oleh negara-negara dengan blok 

sosialis. Ketika Uni Soviet bubar, Kuba mulai menjalankan metode pertanian skala 

kecil atau disebut sistem agroteknologi (pembuatan teknologi). Ilmuwan Kuba 

sebenarnya telah mengembangkan sistem pertanian model agroekologi (pengelolaan 

pertanian) pada akhir 1970 namun belum dijalankan secara menyeluruh oleh 

penduduk Kuba. Sistem pertanian ini dikembangkan oleh ilmuwan Kuba didaerah 

Amerika Latin dan lebih berpihak pada ekologi dan bukan pada keuntungan ekonomi 

saja.14  Hal ini membantu perekonomian Kuba yang tercatat mengalami keterpurukan 

drastis.15  

 Embargo ini juga berdampak pada penjualan rum dan cerutu. Kedua produk 

tersebut beredar hanya di negara-negara sosialis dan banyak dikonsumsi di wilayah 

Uni Soviet. Tingkat konsumsi rum paling banyak terdapat di Amerika Serikat dengan 

jumlah 40% konsumen. Hal ini jelas memberikan dampak yang cukup signifikan 

pada pemerintah Kuba. Produk Kuba kesulitan masuk ke Amerika Serikat produk 

hanya diperjualbelikan di pasar gelap16. Keadaan yang memburuk ini bertambah 

seiring beredarnya Havana Club dan Cohiba yang diproduksi di luar wilayah Kuba. 

Mulanya konsumen percaya bahwa Cohiba dan Havana Club yang mereka konsumsi 

                                                           
14 Allison Bittinger Johlekar, 2010, Crop Diversification and Technology Adoption : The Role of 
Market Isolation in Ethiopia, hal 10-15 

15 Obituari: Castro adalah Kuba dan Kuba adalah Castro, November 2016 (online) 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38115412 
16 Ibid 
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asli dari wilayah Kuba. Banyaknya konsumsi rum dan cerutu di wilayah Amerika 

tidak menambah keuntungan bagi pemerintah. Cerutu dan rum hanya diekspor ke 

negara sosialis dan paling banyak ke Rusia. Kedua produk tersebut dijalankan oleh 

pabrik pemerintah Kuba.17  

 Embargo Amerika Serikat menyeluruh dari embargo ekonomi, politik dan 

pariwisata. Embargo ekonomi dijalankan dengan dilarangnya Kuba mengimpor 

langsung produk Amerika. Kemudian hal tersebut dijalankan dengan cara pembelian 

dari pihak ketiga. Embargo politik dijalankan dengan ditariknya perwakilan Amerika 

di Kuba dan sebaliknya. Embargo pariwisata dijalankan dengan dilarangnya warga 

Amerika berkunjung ke wilayah Kuba. Hal ini menyebabkan pemasokan devisa dari 

pariwisata menurun drastis.18 

 Embargo 1960 yang dijalankan menyebabkan Kuba menjalin kerjasama 

dengan jual beli minyak dengan Uni Soviet untuk menyelamatkan perekonomian. 

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan yang terjalin erat antara Uni Soviet dan 

Kuba. Pendeklarasian ideologi Komunis yang dilakukan Kuba memperkuat 

kerjasama di bidang ekonomi berupa jalur perdagangan dan pinjaman. Kuba 

mengekspor gula dengan Uni Soviet dan mengimpor minyak dibawah harga pasar 

                                                           
17 Peter van Buren, 2017, Commentary : Drinking Rum until I understand the Cuban Embargo (online) 
https://www.reuters.com/article/us-vanburen-cuba-commentary/commentary-drinking-rum-until-i-
understand-the-cuban-embargo-idUSKBN1A905K 
18 Rahmat Riza, 2010, Karakter Embargo Ekonomi Amerika Serikatterhadap Kuba (1959-2006), hal. 
33 
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dari 1960an hingga 1990. Keadaan ini menyebabkan Kuba sanggup bertahan pada 

masa awal embargo yang dilakukan Amerika Serikat dan negara sekutunya.  

 Kerjasama dalam pertahanan dan keamanan pada masa Perang Dingin antara 

dua negara menyebabkan kekhawatiran pada Amerika Serikat. Perjanjian yang 

ditandatangani Nikita Khruschev dan Fidel Castro menyebabkan peningkatan jumlah 

bantuan ekonomi dan militer. Rusia pun mendirikan markas spionase (kegiatan mata-

mata) di Kuba tahun 1962. Pangkalan militer tersebut juga dilengkapi dengan 

persenjataan yang lengkap. Peristiwa tersebut memicu Krisil Misil Kuba pada 1962.19  

Bubarnya Uni Soviet pada tahun 1990 menyebabkan situasi ekonomi yang 

tidak menentu pada Rusia. Kebijakan IMF yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi 

menyebabkan Kuba tidak mendapatkan donor bantuan. Hubungan diplomatik Rusia 

dan Kuba kemudian mengalami kerenggangan. Kuba kemudian tidak mendapat 

pinjaman, pasokan minyak dan ketahanan militer dari Rusia. Dengan kalahnya Rusia, 

Kuba merasa tidak dapat mengandalkan Rusia dalam hal persaingannya dengan 

Amerika Serikat. Keadaan ini disebut Periode Khusus yaitu periode keterpurukan 

tanpa adanya subsidi dan bantuan. Penduduk Kuba mendapatkan kurang dari 20 dolar 

perbulan dan menyebabkan angka kemiskinan yang semakin tinggi. Pemerintah 

memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sehingga pendapatan 

masyarakat dari pemerintah telah dipotong sedemikian rupa. Embargo yang 

dilakukan Amerika bertujuan untuk melemahkan perekonomian dan pendapatan 

                                                           
19 Quirk, Robert E., dkk. 2007, Poros Setan. Yogyakarta : Prismasophie, hal. 27. 
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warga Kuba. Dari sepuluh keluarga hanya satu keluarga yang dapat membeli susu. 

Lebih dari sepertiga warga tidak memiliki pekerjaan, wabah cacingan dan 43% 

mengalami buta huruf.20 

Larangan ekspor komoditi Kuba ke Amerika Serikat beserta larangan 

kerjasama cabang perusahaan Amerika untuk berdagang dengan Kuba menyebabkan 

perekonomian Kuba memburuk. Keadaan ini dibuktikan dengan rata-rata pendapatan 

warga yang hanya dibawah 20 dolar Amerika sebulan21. Embargo tersebut tercantum 

dalam Cuban Democracy Act di tahun 1993 dengan menitikberatkan keengganan 

Kuba dalam berdemokrasi dan penghormatan pada hak asasi manusia. Untuk 

menghilangkan embargo tersebut, Kuba menyerahkan laporan tahunan ke PBB agar 

mendapat simpati dari dunia internasional. Embargo Amerika dianggap telah 

memberikan kerugian besar bagi Kuba dalam sektor perdagangan luar negeri 

mencapai 3,9 miliar dolar Amerika.22 Kuba mendapatkan dukungan dari banyak 

Negara dengan desakan untuk mengakhiri embargo dan diwujudkan dalam resolusi 

PBB tahun 1992 NO.A/69/5 dimana 188 dari 193 negara mendukung resolusi 

                                                           
20 Maurice Jourdane, 2016, Effects of Cuban Embargo (online) 
https://www.huffingtonpost.com/maurice-jourdane/effect-of-cuban-embargo_b_7201274.html diakses 
22 Januari 2018 16:58 
21 Ibid . 
22 Embargo AS Rugikan Kuba, 2009, https://www.antaranews.com/berita/452817/diplomat-embargo-
as-rugikan-kuba-lebih-dari-100-miliar-dolar 
an-kuba-rp459-triliun diakses 22 Januari 2018 16:58 
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pencabutan embargo23. Tanpa embargo, Kuba dapat menerima 205.8 juta dolar dari 

penjualan cerutu dan rum.24 

2.3 SEJARAH KONFLIK MEREK COHIBA DAN HAVANA CLUB 

Dibawah Fidel Castro, Kuba diubah menjadi negara yang sosialis dan sangat 

cendrung menentang keberadaan Amerika di tanah Kuba. Munculnya undang undang 

Agraria yang disahkan 17 Mei 1959 memberikan hak legitimasi hukum untuk 

menyita tanah-tanah perusahaan asing.25 Kebijakan nasionalisasi ekonomi pada asset 

Washington di Kuba memicu ketegangan hubungan diplomatik Kuba dan Amerika 

Serikat. Langkah yang diambil AS adalah embargo ekonomi dibawah presiden 

Eisenhower dimana kegiatan ekspor dan impor antar dua negara dihentikan pada 

tahun 1959. Pemberian bantuan terhadap Kuba dibekukan serta tindakan 

pengisolasian Kuba dari aktivitas perdagangan dengan negara sekutu Amerika. 

Kerjasama yang dilakukan Kuba dengan Uni Soviet dalam hal persenjataan militer 

menyebabkan Amerika menarik duta besarnya di Havana dan menghentikan 

hubungan diplomatik.26 

                                                           
23 Cuban Total Damage, 2010, https://www.reuters.com/article/us-cuba-usa/cuba-estimates-total-
damage-of-u-s-embargo-at-116-8-billion-idUSKBN0H422Y20140909?feedType=RSS diakses 22 
Januari 2018 16:58 
 
24 Ibid. 
25 Jose A., Ortiz. The Illegal Expropriation of Property in Cuba: A Historical and Legal Analysis ofthe 
Takings and a Survey of RestitutionSchemes for a Post-Socialist Cuba. Loyola Marymount University 
and Loyola Law School. 2000, hlm 329 
26 Chastry E.F., Tobing. Implikasi Politik Akibat Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap 
Pemerintahan Fidel Castro. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Medan: Universitas 
Sumatra Utara.2014. hlm 52 
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Amerika Serikat menganggap rezim Castro yang sosialis mengancam ideologi 

kapitalis yang diusungnya. Hal ini menyebabkan AS berusaha untuk menjatuhkan 

Castro sebagai pemimpin Kuba. Usaha yang dilakukan untuk menekan Kuba tidak 

hanya dilakukan dengan tindakan politik namun juga dengan melakukan embargo 

dalam bidang ekonomi, kultural, hingga munculnya larangan bagi warga AS ke 

Kuba.27 Usaha pembunuhan Fidel Castro dilakukan dan terkenal dengan sebutan Bay 

Pigs Invasion atau Invasi Teluk Babi namun gagal dilancarkan oleh CIA.28 Percobaan 

penggulingan terjadi berkali-kali selama Castro memimpin. Kebijakan untuk 

memerangi Kuba yang cenderung sosialis dilakukan secara turun-menurun oleh 

presiden Amerika Serikat dari Eisenhower, Kennedy hingga George W. Bush. 

2.3.1 COHIBA CIGAR 

 Merek Cohiba merupakan merek cerutu kenamaan yang berasal dari Kuba 

yang diproduksi oleh Habanos S.A tahun 1960. Habanos sendiri merupakan cabang 

dari pabrik tembakau yang dimiliki oleh pemerintah Kuba, Cubatabaco. Pabrik 

tersebut juga berperan dalam mengkontrol, promosi, distribusi dan bertindak sebagai 

                                                           
27 Pontoh, Coen Husain. 23 Januari 2009, Kisah Balada antara Washington dan Kuba. 
http://www.jakartabeat.net/artikel/79-kisah-balada-antara-washington-dan-kuba.html.  
28 Invasi Teluk Babi merupakan operasi yang dilakukan oleh CIA didnai pemerintah Amerika Serikat 
untuk menggulingkan kekuasaan Fidel Castro pada tahun 1961. Peristiwa ini dianggap sebagai 
tindakan anti Kuba-AS. CIA melatih orang Kuba yang sebelumnya pro dengan Presiden Fulgencio 
Batista dan dilengkapi persenjataan lengkap dari Amerika. Sebanyak 1500 tentara kemudian 
didaratkan di pantai selatan Kuba (Teluk Babi) dengan harapan mendapat dukungan dari warga 
setempat untuk ke Havana. Operasi tersebut ternyata telah diketahui oleh Castro dan sebanyak 1.209 
orang diadili di Kuba, beberapa dieksekusi dan divonis hukuman penjara. Kuba melepaskan tawnan 
dengan imbalan makanan dan obat-obatan senilai 53 juta dollar AS. 
Sumber : The Bay of Pigs Invasion dalam : https://www.cia.gov/news-information/featured-story-
archive/2016-featured-story-archive/the-bay-of-pigs-invasion.html, Diakses pada 26 Januari 2017 
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pengekspor cerutu Kuba ke seluruh dunia. Habanos memiliki hak merek dagang 

semua cerutu dan rokok yang mengandung bahan-bahan dari Negara Kuba. Dalam 

praktek distribusinya ke seluruh dunia, Habanos hanya mengekspor hasil produksi 

pada beberapa pabrik di luar Kuba. Seperti Hunters & Frankau untuk distribusi di 

Inggris dan Gibraltar, Fifth Avenue Cigars untuk Jerman, Intertabak untuk Swiss dan 

Pacific Cigar Co. di wilayah pasifik. Jangkauan Habanos S.A. hanya terbatasi di 

wilayah Amerika Serikat yang mengembargo Kuba sejak tahun 1962.29 

 Nama Cohiba diambil dari Bahasa Kuno rakyat Kuba yang berarti 

tembakau.30 Pada 1960, Cohiba diproduksi terbatas agar dapat dikonsumsi secara 

pribadi oleh Fidel Castro dan sebagai hadiah diplomatis Negara Kuba. Cohiba sendiri 

kemudian menjadi sebuah trend merokok dengan tingkatan kelas terbaik. Secara 

formal, Cohiba Kuba dirilis pada 1968 dibawah pengawasan Cubatabaco yang juga 

bertindak sebagai marketing produk cerutu tersebut. Pada awal tahun pembuatannya, 

Cohiba Kuba hanya memproduksi beberapa kotak yang dibuat langsung oleh 

pengrajin cerutu Kuba untuk konsumsi pejabat Kuba dan hadiah diplomatis pejabat 

yang mengunjungi Kuba. Tahun 1982, Cohiba Kuba akhirnya mulai diproduksi 

secara besar pada momentum Piala Dunia 1982 yang diadakan di Spanyol.31 

                                                           
29 Anwer Bati, 1997, The Cigar Companion : The Connoisseur’s Guide, Third Edition, London : 
Running Press, Hal. 76-77 
30 Situs Resmi Habanos (online) http://www.habanos.com/en/marcas/cohiba/?age-verified=404eaf09a7 
31 Cohiba esplendido : A Worldwide Brand, 2017, https://www.marioscubancigars.com/cohiba-
esplendido/ c diakses 22 Januari 2018 16:58 
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Pada tahun 1992, terdapat 3,4 juta cerutu dan rokok yang diproduksi di Kuba 

dibawah merek dagang Cohiba.32 Pada masa perilisan pertamanya, Cohiba Kuba 

memproduksi beberapa jenis cerutu yang didasarkan pada ukuran. Jenis tersebut 

adalah the Panetela, Corona Especial dan the Lancero. Habanos S.A. kemudian 

hanya mengeluarkan jenis-jenis cerutu tertentu sebagai peringatan hari-hari penting di 

Kuba seperti Jenid Linea 1492, sebagai peringatan Christopher Columbus dan 

petualangannya hingga menemukan daratan Amerika. Adapun peringatan lain yang 

diperingati adalah Habanos Festival yang diadakan setiap tahun pada tahun 2007.  

 Produksi Cohiba Kuba yang asli menggunakan tembakau asli yang ditanam di 

wilayah Kuba. Diambil dari tembakau yang memiliki kelas paling baik yang 

digunakan untuk cerutu yang dipanen di daerah Vuelta Abajo salah satu bagian dari 

provinsi Pinal del Rio. Pada tahun 1992, sebanyak sepuluh ladang dipilih secara 

eksklusif sebagai pemasok Cubatabaco untuk memproduksi Cohiba.33 Pemilihan 

ladang tebu tersebut digunakan untuk menjaga kualitas produk Cohiba agar selalu 

memiliki cita rasa yang sama pada masa awal pembuatannya. Tembakau dalam 

Cohiba menggunakan cara fermentasi khusus dalam sebuah tong kayu di pabrik El 

Laguito. Semua Cohiba diproduksi di pabrik El Laguito sehingga memiliki rasa yang 

lebih lembut dari cerutu lainnya. Tempat tersebut juga mewadahi sekolah khusus 

wanita untuk pelatihan membuat cerutu. Pabrik tersebut kemudian melakukan 

                                                           
32 Francisco Padron, 1992, Havana, dalam Cigar Aficionado Vol.1, No.3 (Terbit 1993) Hal. 43 
33 The Legend of Cohiba : Cigar Lovers Everywhere Dream of Cuban Finest Cigar, Cigar Aficionado, 
Vol.1 No. 1 Hal. 42-49 
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pengembangan ke pabrik Partagas yang menampung tembakau hasil racikan pabrik 

El Laguito.34 

 Revolusi Kuba merupakan usaha untuk menggulingkan Presiden Kuba 

Fulgencio Batista pada tahun 1959 yang dilakukan oleh Fidel Castro. Dalam 

upayanya untuk menstabilkan perekonomian Kuba pasca revolusi, Fidel Castro 

melakukan usaha nasionalisasi perusahaan milik asing yang masih berada di tanah 

Kuba. Nasionalisasi perusahaan asing tersebut menyebabkan banyak pembuat rokok 

dan cerutu yang sebelumnya di wilayah Kuba mulai menanam tembakau di 

Honduras, Republik Dominika, dan Nikaragua. Pemerintah Kuba berpendapat bahwa 

merek tersebut merupakan merek asli Kuba. Embargo yang dilakukan Amerika 

Serikat bersamaan dengan memanasnya hubungan antara kedua negara menimbulkan 

kesulitan tersendiri bagi produsen yang ingin merilis kembali produk mereka dibawah 

perusahaan asing tahun 1962.35 

 

2.3.2 HAVANA CLUB 

 Havana Club merupakan nama merek rum yang dibuat dan diproduksi di 

Kuba sejak tahun 1934. Rum ini diproduksi dan disuling di daerah Cardenas, Kuba 

dan dimiliki oleh keluarga Arechabala SA. Pada tahun yang sama Arechabala mulai 

mengekspor rum tersebut ke Amerika Serikat. Havana Club mendaftarkan merek 

                                                           
34 ibid 
35 Cigar 101, Cigar Aficionado Vol.1 No.4, Hal.43 
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tersebut ke Amerika pada tahun 1935. Jose Arechabala sebagai direktur utama tidak 

melakukan pembaharuan atas pendaftaran merek Havana Club di Spanyol dan 

Republik Dominika. Kondisi tersebut hanya dapat ditindaklanjuti oleh Jose 

Arechabala. Atas nasionalisasi yang terjadi di Kuba, keluarga Arechabala kemudian 

meninggalkan Kuba dan tinggal di Spanyol dan beberapa menempati wilayah 

Amerika dan tidak menjalankan bisnisnya kembali.36 

Perginya keluarga Arechabala menyebabkan kekosongan pada merek Havana 

Club sehingga pada 1976, Cubaexport (perusahaan milik pemerintah Kuba) 

mendaftarkan merek Havana Club kekantor hak paten USPTO. Tahun 1993, 

pemerintah Kuba kemudian menggandeng Pernod Ricard, perusahaan Perancis yang 

bertugas sebagai marketing dan mengkomersilkan Havana Club ke seluruh dunia 

kecuali di wilayah Amerika.37 Kedua perusahaan tersebut menamakan diri Havana 

Club Holding (HCH).  

Permasalahan finansial yang dihadapi Arechabala pada Revolusi Kuba menyebabkan 

keluarga tersebut menjual merek dagangnya pada keluarga Bacardi.38 Bacardi 

merupakan perusahaan Spanyol yang berdomisili di Kuba dan telah berdiri sejak 

                                                           
36 The History of Havana Club, 2006, Team Editor, (Online) https://www.just-
drinks.com/analysis/what-happened-when-the-history-of-havana-club_id87499.aspx diakses 22 Januari 
2018 16:55 
37 Situs Resmi Havana Club (online) https://havana-club.com/en-ww/about-us diakses 22 Januari 2018 
16:58 
38 Bacardi Files Appeal and Asks Court to Declare Company Exclusive Owner of Havana Club 
(online) http://www.businesswire.com/news/home/20040329005992/en/Bacardi-Files-Appeal-Asks-
Court-Declare-Company 
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1862.39 Bacardi merupakan perusahaan pertama yang mengembangkan perusahaan 

rum di Kuba.40 Sama halnya dengan Arechabala, pada saat Revolusi Kuba 

berlangsung, Bacardi meninggalkan Kuba. Perusahaan tersebut memindahkan 

produksinya di kepulauan Bahamas, Puerto Riko dan Meksiko. Bacardi kemudian 

memulai produksi Havana Club-nya sendiri dan berhasil masuk ke pasar dagang 

Amerika khususnya Florida. Bacardi menggunakan resep keluarga Arechabala 

meskipun bahan-bahannya diproduksi di Puerto Rico. Hal tersebut membuat Bacardi 

dapat masuk ke pasar Amerika tanpa embargo. Bacardi kemudian mengajukan 

tuntutan untuk mengklaim Havana Club agar dapat mendistribusikannya di luar 

wilayah Amerika dan memiliki hak dagang Havana Club. 

                                                           
39 Situs Resmi Bacardi Limited, www.bacardilimited.com diakses 13 Februari 2018 16:55 
40 Ernesto Alvarez, When, How and WhereThe Origins of Hvana Club (online) 
https://cubaholidays.co.uk/blogs/posts/117242/when-how-and-where-the-origins-of-havana-club-rum 
diakses 10 November 2017 12:22 


