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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional memiliki 

hubungan dan kaitan di dalam tatanan internasional. Tatanan internasional telah 

didominasi oleh negara yang memiliki superpower, membuat negara  memiliki 

ketidakpuasan terhadap tatanan internasional yang sudah ada. Hal inilah yang 

memunculkan adanya perubahan rezim internasional. Rezim internasional 

merupakan sebuah keyakinan akan standar tingkah laku bagi aktor negara yang 

saling bertemu dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak 

dan kewajiban yang biasanya telah disepakati dengan adanya anjuran dan 

larangan dalam bertindak.
1
 

Dalam praktiknya rezim internasional yang megacu pada ekonomi selama 

ini lebih memusatkan keuntungan bersama dan kerugian bersama diantara negara-

negara maju dan berkembang. Namun dalam realitasnya yang terjadi ialah 

keuntungan milik utara dan kerugian berada di pihak selatan. Sehingga membuat 

negara dunia ketiga menghendaki adanya perubahan. Hal ini sama seperti apa 

yang dilakukan oleh negara-negara anggota Amerika Latin. Negara Amerika Latin 

yang terlibat dalam ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América) menginginkan adanya perubahan rezim dalam penetapan mata uang 
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dolar yang selama ini digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, 

diubah dengan pembuatan mata uang bersama ALBA yaitu SUCRE (Sistema 

Unico de Compensacion Regional). 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur internasional ini  

dilakukan oleh ALBA sebagai wadah yang mengayomi pembuatan dan penetapan 

rezim internasional baru. ALBA sendiri ialah sebuah aliansi yang didirkan pada 

tanggal 14 Desember 2004 sebagai tempat bagi negara-negara Amerika Latin dan 

Karibia untuk dapat saling berinteraksi yang kemudian membentuk sebuah 

integrasi.
2
 ALBA ini merupakan sebuah aliansi yang dibentuk untuk dapat 

melakukan pembangunan bagi Amerika Latin karena telah didominasi oleh 

kekuatan negara kapitalis yaitu Amerika Serikat dengan cara meningkatkan 

solidaritas, keadilan dan kerajasama. Negara Amerika Latin dan Karibia yang 

tergabung dalam ALBA pertama yaitu Venezuela dan Kuba (2004), kemudian 

diikuti oleh Bolivia (2006), Nikaragua (2007), Dominika (2008), Selanjutnya 

diikuti oleh Ekuador serta negara Karibia lainnya seperti St.Vincent and The 

Grenadines dan Antigua and Barbuda.
3
 

Dominasi AS dapat dilihat dari penggunaan uang dolar yang ditetapkan 

sebagai mata uang internasional. Hal tersebut membuat keuangan nasional suatu 

negara termasuk di kawasan Amerika Latin bergantung pada naik turunnya nilai 

tukar dolar. Sehingga nilai mata uang nasional suatu negara tersebut juga  akan 

bergantung pada kestabilan ekonomi AS. ALBA yang memiliki tujuan untukdapat 
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melakukan pembangunan terhadap kondisi ekonomi Amerika Latin, salah satunya 

ialah penciptaan Bank of ALBA dan mata uang regional baru SUCRE.
4
 

Bank of ALBA ini disetujui pada tangal 26 November 2008 dalam Third 

Extraordinary Summit of Heads of State and Government of the ALBA-TCP di 

Caracas oleh negara anggotanya yaitu negara Kuba, Bolivia, Nikaragua, Saint 

Vincent dan Grenadines, Dominika, dan Venezuela.
5
 Bank of ALBA dibentuk 

untuk menggantikan lembaga keuangan internasional yaitu IMF (International 

Monetary Fund)  yang dianggap memberikan pinjaman dengan pembayaran yang 

memberatkan. Sehingga tujuan dari bank ini ialah dapat memberikan dukungan 

ekonomi kepada negara anggota yang memiliki kegiatan yang berfokus pada 

kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberian 

pinjaman yang tidak memiliki syarat tertentu. Dalam pelaksanaannya presiden 

Hugo Chavez menyatakan bahwa negara-negara anggota yang telah bergabung 

dalam Bank of ALBA menyepakati untuk membuat dana cadangan melalui 

sumbangan dari cadangan devisa masing-masing negara anggota sebesar 1%.
6
  

Pada saat KTT khusus III ALBA di Caracas 26 November 2008 yang 

membicarakan mengenai mekanisme kerjasama dan saling adanya  kegiatan 

melengkapi ekonomi dan finansial ditetapkan pula Bank of ALBA sebagai bank 

                                                           
4
 Ibid 

5
 SELA, Evolution Of The Bolivarian Alliance For The People Of Our America-People Trade 

Treaty. Venezuela:Permanent Secretariat of SELA  hal.11 diakses dalam 

http://www.sela.org/media/264706/t023600006233-0-di_10-_alba-tcp_ing.pdf pada (14/10/2017, 

08:35 WIB)  
6
 Rachael Boothroyd. 2012. Dumpling the Dollar ? Towards a Regional Currency In Latin 

America? Alba Block Advances Towards Alternative Economic Model, diakses dalam  

http://www.globalresearch.ca/dumping-the-dollar-towards-a-regional-currency-in-latin-america-

alba-bloc-advances-towards-alternative-economic-model/29257 pada  (14/010/17, 09:00 WIB) 

http://www.sela.org/media/264706/t023600006233-0-di_10-_alba-tcp_ing.pdf
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sentral di Amerika Latin serta diusulkannya SUCRE.
7
 Pembentukan SUCRE  ini 

dipelopori oleh Hugo Chavez sebagai alat transaksi dalam perdagangan regional 

antar negara anggota ALBA. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan mata uang 

regional, saat diadakan pertemuan tingkat tinggi ALBA ke 7 yaitu pada 16 

Oktober 2009  di Cochahamba, Bolivia SUCRE  kemudian ditetapkan  sebagai 

transaksi perdagangan diantara anggota ALBA yang melakukan penandatanganan 

yaitu Bolivia, Kuba, Ekuador, Nikaragua, dan Venezuela.
8
 

Mata uang regional bagi negara anggota ALBA telah lahir. Perubahan 

rezim internasional terjadi karena adanya kepentingan yang ingin dicapai ALBA 

yaitu dapat menguatkan nilai mata uang nasional yang tidak terpresentasikan 

apabila ALBA tetap menggantungkan pada dolar AS.  Penggunaan SUCRE akan 

menghilangkan tambahan biaya yang selama ini tidak terjadi apabila 

menggunakan dolar AS. Hal ini membuat barang impor memiliki harga tidak 

terlalu tinggi karena tidak melalui transaksi American Bank yang biasa 

memberikan biaya tinggi untuk para importir. 

 Namun dari total 8 negara anggota yang bergabung dalam ALBA hanya 

terdapat 5 negara yan telah melakukan penandatanganan Framework Agreement 

For The Creation of  SUCRE.  Hingga saat ini 3 negara lainnya yaitu Dominika, 

Saint Vincent dan Grenadines, dan Antigua dan Barbuda tidak tercantum sebagai 

negara yang ikut serta dalam framework SUCRE ini. PM Dominika Roosevelt 

Skerrit setelah pulang dari ALBA Summit ke-11 yang diselenggarakan di 

Venezuela ibu kota Caracas memberikan pernyataan “…countries like Dominica, 
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St Vincent and Antigua cannot participate in that arrangement…”.
9
 Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa perdana menteri Dominica, Roosevelt Skerrit tidak 

akan menandatangani framework mata uang baru SUCRE. Sebagai anggota dari 

sebuah aliansi seharusnya mengikuti berbagai kerangka perjanjian yang dibuat 

oleh aliansi yang diikutinya, namun Dominika yang menjadi anggota sebuah 

aliansi ALBA disini tidak ikut serta dalam kesepakatan yang dikeluarkan.. 

Adanya keputusan ketidak ikutsertaan salah satu negara yaitu Dominika 

ini dianggap menarik untuk dikaji karena Dominika merupakan negara termiskin 

diantara negara anggota lainnya dimana sebelumnya negara tersebut memutuskan 

bergabung dalam ALBA karena menganggap bahwa ALBA menjadi alternatif 

dalam melakukan pembangunan di Dominika melalui bantuan insentif dari 

ALBA. Namun ketika ALBA memberikan alternatif baru terhadap Dominika 

untuk dapat mengurangi ketergantungan dalam penggunaan dolar AS, lembaga 

keuangan IMF dan World bank, Dominika menolak untuk  bergabung. Hal 

tersebut membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut fenomena tersebut dalam 

judul “Alasan Penolakan Negara Dominika Terhadap Penggunaan SUCRE 

Sebagai Regional Currency ALBA”. 

1.2 Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dibuat sebuah 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Mengapa Dominika menolak 

integrasi moneter SUCRE ? 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan negara Dominika dalam menolak integrasi moneter 

SUCRE.  

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1 Manfaat Akademis :  
Penelitian ini ditujukan kepada para akademisi yang memiliki ketertarikan 

disiplin Ilmu Hubungan Internasional di kawasan Amerika Latin yang berusaha 

untuk melakukan perubahan rezim untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

Amerika Serikat. Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat membantu 

memberikan gambaran bahwa suatu negara dalam mengambil kebijakan dan 

program yang ada dalam sebuah kerja sama regional tersebut akan sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan negara.  

1.3.2.2 Manfaat Praktis : 
Penerapan sucre dalam melawan dominasi dolar AS untuk mengurangi 

ketergantungan pada IMF serta mengurangi dampak krisis ekonomi dapat 

memberikan acuan bagi ASEAN yang telah melakukan integrasi ekonomi untuk 

mulai membuat mata uang tunggal bersama bagi negara-negara anggota ASEAN. 

1.4 Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu. 



7 
 

Literatur pertama dari skripsi Fauzan Ilman
10

 yang melakukan penelitian 

dengan judul “Peranan Venezuela Pada Masa Pemerintahan Presiden Hugo 

Chavez Dalam Gerakan Anti-Amerika Serikat” menggunakan tipe penelitian 

deskriptif analitik. Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan 

Hugo Chvez untuk melawan Neoliberalisme Amerika Serikat. Neoliberalism 

sendiri ialah paham yang membebaskan pasar dari intervensi negara sehingga 

tercipta kompetisi dan akhirnya menghasilkan sebuah efisiensi dan produktifitas 

ekonomi yang tinggi. Namun pengimplementasian Neoliberalisme di Amerika 

Latin ini ternyata menjerumuskan negara yang sedang mengalami  transisi 

ketingkat yang lebih rendah.  

Hal ini membuat negara-negara Amerika Latin bangkit dan mulai 

melakukan perlawanan. Mereka menginginkan sebuah alternatif untuk bisa keluar 

dari lingkaran Neoliberalisme. Venezuela yang merupakan salah satu bagian dari 

negara Amerika Latin, yang mana merupakan kawasan yang paling kaya diantara 

negara Amerika Latin memperkenalkan alternatif baru yaitu sebuah gerakan 

dengan nama Alternative Bolivariana para las Americas (ALBA) untuk  

membendung hegemoni  neoliberalisme AS. Peranan Venezuela di ALBA 

dibawah kepemimpinan Hugo Chavez yaitu pembentukan Compensantory Fund 

for Structural Convergent, Banco der Sur untuk menandingi IMF dan Bank 

Dunia. Pembentukan stasiun televisi Telesur dimaksudkan untuk menyebarkan 

ide-ide sosialisme Bolivariannya serta Program Petrocaribe dan Petrosur sebagai 

                                                           
10

 Fauzan Ilman (06260039), 2011, Peranan Venezuela Pada Masa Pemerintahan Hogo Chavez 

Dalam Gerakan Anti-Amerika Serikat, Skripsi, Malang:  Jurusan Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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bentuk solidaritas Bolivarian dalam membantu negara-negara Amerika Latin 

maupun kepulauan Karibia. 

Literatur yang kedua ialah tesis dari M. Ashry Sallatu
11

 dengan judul 

“Landasan Pemikiran di Balik Bolivarian Alternative for the Americas” yang 

melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif-analisis. Dalam 

penelitiannya Ashry Sallatu membahas mengenai peranan Hugo Chavez dalam 

kontek mendorong ALBA sebagai bentuk resistensi terhadap neoliberal AS. 

Upaya Chavez mengembalikan sebuah keterpurukan yang terjadi di Amerika 

Latin kedalam situasi yang stabil yaitu menggunakan rezim Bolivarian yang mana 

kebijakannya itu berlandaskan pada kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh 

warga negaranya yaitu pendidikan dan kesehatan. Hugo Chavez memperkenalkan 

alternatif  yang diberi nama Alternative Bolivarian for the Americas. 

Setelah gagasan itu diperkenalkan oleh Hugo Chavez, negara Amerika 

Latin merespon dengan cukup baik. Para negara di Amerika latin yang memiliki 

kesamaan ideologi dengan gerakan sosial serta melalui dasar solidaritas psikologis 

dan kesamaan nasib yaitu tertindas oleh neoliberalisme AS satu persatu mulai 

bersintegrasi dalam ALBA. Dengan adanya keinginan yang kuat baik dari 

masyarakat maupun para kaum politisi di AS, membuat gagasan Hugo Chavez 

mengenai ALBA semakin berkembang. Terdapat beberapa program strategis dari 

ALBA salah satunya ialah adanya dana pengganti untuk mengoreksi ketimpangan 

dalam ALBA. Hugo Chavez dalam merealisasikan program tersebut membuat 
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 M.Ashry Sallatu (6905082103), 2008, Landasan Pemikiran di Balik Bolivarian Alternative for 

the Americas, diakses dalam 

http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=123665&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2 pada (24/10/17, 

15:20 WIB)  
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sebuah lembaga keuangan yang berfungsi untuk membantu keuangan negara 

miskin dengan persyaratan yang tidak membebankan negara peminjam sehingga 

tidak memberikan kerugian yang besar. Lembaga tersebut ialah compensatory 

funds, lembaga ini berfungsi untuk menggantikan IMF dengan Venezuela sebagai 

negara pendonor bagi yang lainnya. Kemudian Hugo Chaves mengusulkan untuk 

mengusulkan untuk dibentuk banco del sur tujuannya ialah menghentikan 

kemiskinan akibat utang luar negeri. 

 Literatur ketiga berasal dari skripsi Basri Hasanudin Latief
12

, dengan 

judul “Dampak Penerapan Sucre Terhadap Perekonomian Venezuela” dengan 

menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik. Sama halnya dengan penelitian 

yang sebelumnya dimana selalu membahas mengenai ketimpangan yang terjadi di 

Amerika Latin kemudian munculnya perlawanan. Namun dalam penelitian ini 

membahas dimana ALBA yang merupakan kerjasama regional untuk menentang 

neoliberal AS memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan di Amerika 

Latin ini disebabkan oleh penggunaan mata uang dolar AS sebagai alat tukar 

perdagangan internasional. Maka kemudian ALBA melihat kerja sama regional 

lainnya yang tidak menggunakan dolar AS yaitu Uni Eropa. Berdasarkan 

pengalaman Uni Eropa kemudian ALBA mulai menginisiasi untuk membuat mata 

uang mereka sendiri, sehingga perekonomian mereka tidak tergantungan terhadap 

nilai tukar dollar AS.  

ALBA kemudian membentuk Bank of ALBA untuk membuat sistem uang 

regional. Sistem yang digunakan disebut dengan Sistem Unico de Compencacion 
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 Basri Hasanudin Latief (E 13111258), 2015, Dampak Penerapan SUCRE Terhadap 

Perekonomian Venezuela, diakses  dalam http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/17150 

diakses ( 24/10/17, 15:45 WIB) 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/17150
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Regional “SUCRE”. SUCRE ini merupakan sistem yang menggunakan virtual 

currency. SUCRE  ini tidak menggantikan mata uang nasional melainkan hanya 

menjadi perantara dalam melakukan perdagangan antar negara anggota. Dengan 

adanya SUCRE maka dalam melakukan transaksi perdagangan dapat mengurangi 

tambahan biaya administratif yang biasa dikenakan apabila menggunakan dollar. 

Venezuela sebagai pelopor terbentuknya SUCRE membuat negara tersebut secara 

aktif untuk merealisasikan SUCRE agar dapat di implementsikan negara amerika 

latin dan karibia. Serangkaian mekanisme dilakukan Venezuela seperti 

penandatanganan serta ratifikasi yang membuat kebijakan internasional diadopsi 

Venezuela disertai dengan pengeluaran kebijakan internal. Sebagai bentuk tindak 

lanjut dari ratifikasi tersebut, Venezuela mengeluarkan kebijakan Resolución No 

10-01-01 yang mengatur tentang penggunaan SUCRE dan pembentukan bank 

sentral untuk dapat berperan aktif dalam pengimplementasian SUCRE. 

 Literatur keempat diambil dari discussion paper oleh Antulio Rosales, 

Manuel Cerezal, Ricardo Molero
13

 dengan judul “SUCRE: A Monetary Tool 

Toward Economy”. Dalam discussion paper ini membahas mengenai SUCRE 

menetapkan serangkaian mekanisme kelembagaan dan teknis untuk menghadapi 

kendala dalam mengoptimalisasi penggunaan SUCRE. Tantangan utama yang 

dihadapi yaitu membuat SUCRE agar dapat menjadi mata uang yang dipercaya 

sehingga dapat meningkatkan perdagangan namun hingga saat ini efeknya tidak 

signifikan. 
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 Antilio Rosales, Manuel Cerezal, Ricardo Molero, 2011, Sucre A Monetary Tool Toward 

Economic Complementary diakses dalam  

https://www.researchgate.net/publication/254449183_Sucre_A_Monetary_Tool_Toward_Econom

ic_Complementarity pada (24/10/17, 17:15 WIB) 

https://www.researchgate.net/publication/254449183_Sucre_A_Monetary_Tool_Toward_Economic_Complementarity
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Peran  SUCRE sebagian besar yaitu mempromosikan integrasi  moneter 

yang berdasarkan  solidaritas dan saling melengkapi, bukan atas dasar persaingan. 

Hal tersebut membuat SUCRE menjadi berbeda dengan asumsi  Optimal 

Monetary Area  yang menggunakan unit akun untuk meningkatkan perdagangan 

tidak dengan cara mengkonsolidasikan pasar bersama.  Tujuan utama dari SUCRE  

ialah untuk memperkenalkan mata uang bersama. Sehingga mata uang bersama 

yang diciptakan  ALBA berfokus  pada pertumbuhan produksi, oleh karenanya 

diperlukan suatu bentuk pengaturan dalam penggunaan  mata uang SUCRE oleh 

negara Amerika Latin agar lebih menarik dalam implementasinya. Selanjutnya 

diharapkan dapat meningkatkan penggunaan mata uang nasional negara anggota 

dalam  perdagangan.   

Banco De Sur  merupakan sebuah institusi regional yang diciptakan untuk 

membantu konstitusi ALBA yang berhubungan dengan teknis dan mekanisme 

keuangan baru. Melalui Banco De Sur , ALBA membentuk dana cadangan serta  

gencar mempromosikan  SUCRE  salah satunya dengan lembaga integrasi 

regional lainnya yaitu UNASUR. UNASUR menjadi peluang dari perluasan 

penggunaan SUCRE dikarenakan UNASUR merupakan Integrasi regional yang 

masih muda, dibentuk atas dasar politik , sehingga Banco De Sur dapat menjadi 

wadah untuk mendorong rantai produktifitas dikawasan tersebut. 

Literatur kelima merupakan working paper dari Keton X. Chance
14

 dengan 

judul “The Bolivarian Alliance For The Americas (ALBA) And The 

                                                           
14

 Keton X.Chance, 2011, The Bolivarian Alliance For The Americas (ALBA) And The 

Fragmentation Of The Carribean, Ming Chun University diakses dalam  

https://xavierchance.files.wordpress.com/2012/10/alba-and-the-fragmentation-of-caricom.pdf  

pada (24/10/17, 18:35 WIB) 

https://xavierchance.files.wordpress.com/2012/10/alba-and-the-fragmentation-of-caricom.pdf
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Fragmentation Of The Caribbean” tipe penilitan analitik. Dalam penelitian ini  

ALBA dan Carricom,  Venezuela dan Amerika Serikat  masing-masing berusaha 

untuk menjadi hegemon untuk dapat mendominasi geopolitik dikawasan  melalui 

perdagangan bebas. Kehadiran negara hegemon yang kuat  adalah kunci sukses 

dari sebuah rezim. Dalam ALBA dan FTAA mereka memiliki hegemon yang kuat 

di AS dan Venezuela berbeda dengan CARRICOM yang dianggap  belum 

menjadi hegemon di Karibia. 

Keikutsertaan 3 negara Carricom dalam ALBA dijelaskan dengan 

menggunakan Game Theory Stug Hunt yang menggambarkan konflik antara 

keselamatan dan kerjasama sosial. Dalam kasus CARRICOM dan ALBA setiap 

negara dari CARRICOM memang memiliki kepentingan domestiknya masing-

masing namun mereka memutuskan untuk bekerjasama agar dapat mencapai 

kepentingan kelompok karena kepentingan masing-masing negara ialah menjamin 

kepentingan kelompok  walaupun tidak mencapai seluruh kepentingan setiap 

negara anggota. Sehingga dalam kasus ini negara anggota CARRICOM yang 

tidak tergabung dalam  ALBA  karena merupakan negara yang memiliki kekuatan 

lebih besar dibandingkan yang lainnya sehingga mampu mendanai proyek 

pembangunan sendiri, sehingga tidak memerlukan ALBA sebagai sebuah negara  

yang mampu membawa manfaat yang substansial. Sedangkan negara yang 

bergabung dengan ALBA mendapatkan manfaat secara substansial.  

Sehingga dari 5 penelitian sebelumnya ada beberapa kesamaan dalam 

pembahasan yang akan dikaji oleh penulis yaitu penulis juga akan menjelaskan 

sekilas mengenai ALBA dilanjutkan dengan awal mulanya terbentuk SUCRE di 
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ALBA, kemudian tentang sistem penggunaan SUCRE. Sedangkan yang tidak 

dibahas dalam 5 penilian sebelumnya menjadi titik fokus analisa penulis dalam 

penelitian ini ialah mengenai keputusan Dominika menolak SUCRE, menganalisa 

aspek-aspek yang menjadi kepentingan Dominika sehingga memutuskan untuk 

tidak bergabung dalam penggunaan integrasi moneter SUCRE di ALBA. 

Penelitian ini menggunakan teori The formulation of Foreign Policy Objectives. 

Sehingga penulis akan menganalisis berbagai faktor baik internal maupun 

eksternal yang mempengaruhi kepentingan Dominika sehingga pada akhirnya 

memutuskan untuk menolak SUCRE. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

 

NO 

 

JUDUL DAN NAMA 

PENELITI 

 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

 

HASIL 

1 

1 

Skripsi: Peranan 

Venezuela Pada Masa 

Pemerintahan Presiden 

Hugo Chavez Dalam 

Gerakan Anti-Amerika 

Serikat 

 

Oleh: Fauzan Ilman 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan: Konsep 

Peran, Theory 

Counter Hegemoni 

-Venezuela dibawah Hugo Chavez 

melakukan pengambilan kekuasaan dari 

neoliberalisasi AS dengan menciptakan 

soisalisme Bolivarian/Sosialisme abad 21 

-Hugo Chavez menginisiasi adanya 

Compensatory Fund for  Structural 

Convergante, Banco De Sur, Petrocaribe 

 

2 

2 

Thesis:  Landasan 

Pemikiran di Balik 

Bolivarian Alternative 

for the Americas 

 

Oleh: M.Ashry Sallatu 

Deskriptif-Analisis 

 

Pendekatan: 

Regionalisme, 

Decision Making 

-Hugo Chavez mendorong terbentuknya 

ALBA berlandaskan asumsi dasar Marxis  

-ALBA mampu menjadi kerja sama 

regional dikarenakan adanya solidaritas 

psikologis perasamaan nasib yang 

membuat negara-negara Amerika Latin 

bersatu  
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3

3 

Skripsi: Dampak 

Penerarapn SUCRE 

Terhadap Perekonomian 

Venezuela 

 

 

Oleh : Basri Hasanudin 

Latief 

Deskriptif-Analitik 

 

Pendekatan : 

Regionalisme, 

Rezim Internasional 

-SUCRE merupakan rezim internasional 

yang dilahirkan ALBA 

-SUCRE bukan pengganti mata uang 

nasional namun sebagai perantara dalam 

perdagangan internasional  

-SUCRE tidak menunjukkan dampak yang 

signifikan terhadap ekonomi Venezuela 

hanya keuntungan secara administratif 

4

4 

Discussion Paper:  

Sucre: A monetary Tool 

Toward Economic 

Complementary 

 

Oleh: Antulio Rosales,  

          Mannuel Cerezal 

          Ricardo Molero 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Mundell‟s Optimum 

Currency Areas 

Theory 

-Sucre meningkatkan  serangkaian 

mekanisme kelembagaan dan teknis  dalam 

penggunaan SUCRE 

-SUCRE mempromosikan penggunaan 

Sucre ke integrasi regional lainnya yaitu 

UNASUR 

-SUCRE melibatkan peran sektor publik  

5

5 

Working Paper: Alliance 

For The Americas 

(ALBA) And The 

Fragmentation Of The 

Carribean 

 

Oleh: Keton X.Chance 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: Game 

Theory 

-ALBA berekspansi kewilayah Karibia 

dengan mempengaruhi perekonomiannya 

-Dominika memutuskan bergabung dengan 

ALBA karena mendapat bantuan. 

6 

6 

Skripsi : Alasan 

Penolakan Negara 

Dominika Terhadap 

Penerapan SUCRE 

Sebagai Regional 

Currency ALBA  

 

Oleh: Selviana Lailil 

Maghfiroh 

 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: The 

Formulation Of 

Foreign Policy 

Objectives 

Alasan penolakan negara Dominika dalam 

penggunaan SUCRE ialah : 

-Kebutuhan Politik, SUCRE bertentangan 

dengan Dominika sebagai anggota OECS 

-Kebutuhan Ekonomi, Keadaan ekonomi 

Dominika tidak mampu memenuhi 

persyaratan untuk bergabung dalam 

SUCRE  

-Kapabilitas Negara Kapasitas nasional 

Dominika yang rendah tidak dapat 

mempengaruhi kebijakan moneter di 

SUCRE 

-Peluang dan Tantangan Perdagangan, 

Dominika memiliki pangsa pasar terbatas 

dalam SUCRE 
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1.5 Kerangka Teori 
Dalam menjelaskan fenomena alasan penolakan negara dominika terhadap 

penerapan SUCRE sebagai regional currency ALBA, penulis menggunakan teori 

The Formulation Of Foreign Policy Objectives sebagai kerangka menganalisis 

tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan Dominika menolak integrasi 

moneter SUCRE. 

The Formulation Of Foreign Policy Objectives 

Teori ini menjelaskan tentang rasionalitas perumusan tujuan kebijakan luar 

negeri suatu negara. Menurut Legg dan Morrison dalam merumuskan tujuan 

kebijakan luar negeri suatu negara dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal 

dan eksternal suatu negara.
15

 Identifikasi tersebut dianggap penting agar 

keputusan kebijakan luar negeri sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

negara. Sehingga dengan mengidentifikasi negara dapat menentukan batasan 

usaha yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan negaranya melalui penetapan 

kebijakan luar negeri yang baik dan teratur.  

 Menurut Legg dan Morisson perumusan tujuan kebijakan luar negeri 

ditetapkan dengan mengidentifikasi faktor internal yang meliputi kebutuhan 

ekonomi, kebutuhan poltik, citra negara, dan kapabilitas negara. Sedangkan faktor 

eksternal yang meliputi adanya kesempatan dan tantangan dalam perdagangan, 

peperangan dan kehancuran ekonomi, dan adanya suatu momentum yang dapat 

meningkatkan prestise negara . 
16

 Dari berbagai faktor internal dan eksternal 

menurut teori The Formulation Of Foreign Policy Objectives oleh Legg dan 

                                                           
15

 Richard Little and Michael Smith, 1991, Perspective on World Politics Second Edition, London: 

Croom Helm In Association With The Open University Press. Hal.59 
16

 Ibid, hal.62-65 
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Morisson yang dapat mengidentifikasi kebijakan Dominika menolak integrasi 

moneter SUCRE ialah : 

1. Kebutuhan ekonomi, dalam sistem politik  negara mendapatkan tuntutan yang 

kuat dari masyarakat  untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi individu 

atau kelompok. Apabila negara mampu memenuhi kebutuhan ekonomi 

negaranya maka hal tersebut juga menunjukkan kemampuan kuat tidaknya 

ekonomi negara. Negara yange memiliki ekonomi yang kuat menjadi salah 

satu dasar kemampuan negara untuk dapat berhadapan dengan negara lain 

dan sebaliknya. Dalam hal ini, Keadaan ekonomi Dominika yang rendah 

membuat kebutuhan ekonomi yang harus dicapai oleh negara tersebut ialah 

menjaga stabilitas moneter dalam mengahadapi berbagai guncangan situasi 

ekonomi dunia. 

2. Kebutuhan politik, sistem politik yang stabil dibutuhkan untuk mencegah 

adanya intervensi asing. Sistem politik yang stabil dapat dicapai apabila 

legitimasi terhadap suatu pemerintahan tinggi, sehingga masyarakat tidak 

dapat menggoyahkan sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam hal 

ini, kebutuhan politik Dominika ialah menjaga stabilitas politiknya ditengah 

berbagai organisasi yang diikutinya dengan menjalankan berbagai perjanjian 

tanpa bertentangan satu sama lain. Ketiga, prestige and status yang meliputi 

psikologi, budaya dan identitas nasional.  

3. Kapabilitas negara,  kemampuan negara untuk mempengaruhi negara lain 

agar dapat tunduk. Dalam hal ini, keadaan sosial ekonomi yang rendah 
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The 
Formulation Of 
Foreign Policy 

Objectives 

 

Faktor Internal 

1. Kebutuhan Ekonomi 

2. Kebutuhan Politik 

3. Citra Negara 

4. Kapabilitas Negara 

 

1. Kebutuhan Ekonomi, keadaan ekonomi yang 
rendah membuat Dominika tak mampu 
memenuhi persyaratan SUCRE 

2. Kebutuhan Politik, keanggotaan Dominika 
tidak saling bertentangan satu sama lain dengan 
organisasi kawasan lain yang diikutinya 

3. Kapabilitas Negara, Dominika tidak memiliki 
kemampuann mempengaruhi kebijakan 
moneternya di SUCRE 

Faktor Eksternal 

1. Perang dan kehancuran 
ekonomi 

2. Peluang dan tantangan 
perdagangan  

3. Momentum untuk 
meningkatkan prestis. 

Peluang dan Tantangan Perdagangan,  
SUCRE tidak memberikan peluang yang 
menguntungkan Dominika karena 
penggunaan SUCRE terbatas pada 
anggota ALBA 

membuat Dominika tidak memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan 

yang dapat memihak pada kepentingan nasionalnya di SUCRE. 

4. Peluang dan tantangan dalam perdagangan, setiap negara memiliki kebutuhan 

domestiknya masing-masing yang dapat terpenuhi dengan adanya kerjasama 

aktif atau adanya perjanjian dnegan  negara lain. Perjanjian tersebut membuat 

negara memiliki kesempatan untuk saling berinteraksi dalam memenuhi 

kebutuhan domestiknya, namun perjanjian juga memiliki batas-batas yang 

dapat dilakukan oleh negara yang menyepakati. Dalam hal ini, Dominika 

memiliki kesempatan untuk mengurangi ketergantungan dolar AS, namun 

penggunaan SUCRE  terbatas bagi negara anggota A 

Tabel 1.2 Alur Berpikir Teori 

Sedangkan faktor internal dan eksternal lainnya seperti adanya peperangan 

dan kehancuran ekonomi, citra negara, dan adanya suatu momentum yang 

memberikan kesempatan negara untuk dapat menaikkan prestisnya di dunia 
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internasional tidak menjadi faktor yang mempengaruhi negara Dominika 

mengambil kebijakan menolak integrasi moneter SUCRE.  Hal ini dikarenakan 

peperangan yang kemudian berdampak pada kevancuran ekonomi bukanlah 

penyebab kehancuran ekonomi di dominika melainkan karena kondisi geogradis 

dominika yang rentan dengan bencana serta adanya preferensi perdagangan oleh 

Eropa. Sedangkan dalam  mengahadapi sebuah momentum yang terjadi di dunia 

internasional, Dominika tidak mengambil kesempatan itu untuk dapat 

meningkatkan prestisnya. Hal ini diketahui ketika Amerika Serikat melakukan 

invasi ke Venezuela, Dominika hany bersikap netral dan tidak menginisiasi 

negaranya untuk menjadi mediator. Sehingga tidak ada dari faktor-faktor tersebut 

yang dapat menjelaskan kebijakan Dominika menolak integrasi moneter SUCRE. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Sehingga 

penelitian ini dikerangkai dengan sebuah teori untuk diuji. Tipe penelitian 

eksplanatif ini digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa dengan memahami 

sikap yang mendasari aktor politik dalam membuat sebuah keputusan, karena 

melalui sikap tersebut dapat mempengaruhi sebuah aktor politik dalam 

menetapkan tujuan dari sbeuah situasi yang dihadapi.
17

 Maka dalam penelitian ini 

peneliti berusaha untuk menjelaskan alasan dibalik sikap penolakan  negara 

Dominika dalam penggunaan Sucre sebagai mata uang regional.  

                                                           
17

  Mochtar Mas’oed,. 1990.  Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi Jakarta:  PT. 

Pustaka LP3ES, Hal. 321 
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1.6.2  Level Analisis 
Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah aspek-aspek yang 

mempengaruhi pertimbangan Dominika untuk tidak menyepakati penggunaan 

SUCRE di ALBA. Sedangkan yang menjadi Unit eksplanasi ialah kebijakan 

Dominika menolak penggunaan SUCRE. Sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat analisa korelasionis karena unit eksplanasi dan unit analisis 

yang digunakan penulis berada pada tingkatan yang sama yaitu negara-bangsa. 

1.6.3  Ruang Lingkup Penelitian 
 

a. Batasan Waktu 

Peneliti membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema 

atau tujuan yang diinginkan. Peneliti membatasi data yang digunakan dari  tahun 

2005-2010 dalam menjelaskan kajian yang dimulai dari terpilihnya Perdana 

Menteri Roosevelt Skerrit kemudian munculnya SUCRE hingga dikeluarkannya 

kebijakan Dominika menolak integrasi moneter SUCRE. 

 

b. Batasan Materi 

Dalam kajian ini peneliti membatasi ruang lingkup kajian materi dimana 

hanya membatasi pada materi yang berhubungan dengan Alasan penolakan negara 

Dominika terhadap penggunaan SUCRE  sebagai mata uang regional dari seputar 

sejarah terbentuknya sucre, mekanisme penggunaan SUCRE profil negara 

Dominika, dan berbagai  aspek yang menjadi pertimbangan Dominika menolak 

SUCRE. 
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1.6.4 Teknik Analisa Data 
 

Teknik analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan cara 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat. 

Selanjutnya melakukan seleksi terhadap data-data yang diperoleh. Setelah 

menemukan data yang sesuai dilanjutkan dengan penyususnan data menjadi 

sebuah informasi. Melalui informasi tersebut  akan dapat memahami apa yang 

terjadi. Berdasarkan pemahaman yang didapat dari berbagai informasi tersebut 

maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif  yang berarti data  diperoleh digunakan untuk 

menggambarkan suatu peristiwa tidak berdasarkan akurasi statistik.
18

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data  
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode penelitian kepustakaan antara lain melalui buku-buku, dokumen, surat 

kabar dan situs internet. Data yang terkumpul merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari buku, jurnal, situs resmi internet, dan institusi terkait. Selanjutnya 

data tersebut diolah dengan menggunakan teknik konten analisis untuk mencapai 

suatu kesimpulan. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 39 
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1.7  Hipotesa 
Alasan penolakan negara Dominika tidak ikut serta dalam penggunaan 

SUCRE di ALBA  sebagai mata uang regional dipengaruhi oleh berbagai faktor 

internal dan eksternal sebagai berikut : 

1. Political Need, SUCRE bertentangan dengan Dominika sebagai anggota 

OECS 

2. Economic Need, Keadaan ekonomi Dominika tidak mampu memenuhi 

persyaratan untuk bergabung dalam SUCRE dan kemampuan Dominika 

dalam mempertahankan EC dolar bersama ECCB 

3. Capabilities Need, Kapasitas nasional Dominika yang rendah tidak dapat 

mempengaruhi kebijakan moneter di SUCRE 

4. Opportunity  and Internal Trade Limitation, Dominika memiliki pangsa pasar 

terbatas dalam SUCRE 

1.8 Sistematika Penelitian 

Tabel 1.3 Sistematika Penelitian 

BAB JUDUL BAB ISI BAB 

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1 Manfaat Akademis  

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

1.6.2 Level Analisis 

1.6.3 Ruang Lingkup 
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1.6.4 Teknik analisa Data 

1.6.5 Teknik Pengmpulan Data 

1.7 Hipotesis 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II  Politik Luar Negeri 

Dominika  

2.1 Karakter Geografis Dominika 

2.2 Sejarah dan Karakter Pemerintahan 

Dominika  

2.3 Karakteristik Ekonomi dan Sosial 

Masyarakat  

BAB III SUCRE Sebagai 

Regional Currency 

ALBA 

 3.1      Politik Luar Negeri Dominika  

3.2    Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América (ALBA) 

 3.3  Sistema Unico de Compensacion  

Regiona (SUCRE). 

3.3.1   SUCRE Sebagai Regional   Currency 

ALBA 

3.3.2     Penerapan SUCRE Dalam  

Perdagangan Antar Negara Anggota  

ALBA 

 

BAB IV Faktor Internal dan 

Eksternal Yang 

Mempengaruhi 

Dominika Menolak 

Intergarasi Moneter 

4.1 Faktor Internal  

4.1.1 SUCRE bertentangan dengan   

Dominika sebagai anggota di OECS 

4.1.2 Keadaan ekonomi Dominika tidak 

mampu memenuhi persyaratan untuk 

bergabung dalam SUCRE 

4.1.3 OECS mampu mempertahankan 

stabilitas EC Dollar dibandingkan 

SUCRE 

4.1.4 Kapasitas nasional Dominika yang 

rendah tidak dapat mempengaruhi 

kebijakan moneter di SUCRE 

4.2 Faktor Eksternal 

4.2.1 Dominika memiliki pangsa pasar 

terbatas dalam SUCRE 

 

BAB IV Penutup 1.1 Kesimpulan 

1.2 Saran 

 

 

 

 

 


