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BAB III 

POLITIK LUAR NEGERI DOMINIKA DAN ORGANISASI REGIONAL 

ALBA 

 

 

Bab ini terlebih dahulu membahas mengenai hubungan luar negeri 

Dominika dengan negara lain dan organisasi regional, sehingga dapat diketahui 

karakter politik luar negeri Dominika. Hubungan Dominika dengan organisasi 

regional berfokus pada ALBA sebagai pembentuk mata uang regional SUCRE.  

SUCRE sebagai mata uang regional tidak dapat terlepas dari ALBA. Penciptaan 

SUCRE ini berawal dari penciptaan Bank of ALBA untuk melakukan investasi 

sosial. Selanjutnya, Bank of ALBA membuat sebuah mata uang regional yang 

disebut SUCRE. Selanjutnya bab ini membahas mengenai sistem penggunaan 

SUCRE dan penerapannya diantara negara anggota ALBA. 

 

3.1 Politik Luar Negeri Dominika 

Dominika merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan 

berbagai negara, hubungan tersebut terjalin seiring kaitannya dalam program 

untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosialnya. Namun, sering juga 

berkaitan dengan kedekatan budaya, keamanan regional dan upaya untuk 

meningkatkan status dan kesejahteraan negara-negara yang kurang berkembang. 

Hal tersebut membuat Dominika bekerja sama secara aktif dengan negara-negara 

Karibia, Pasifik, serta blok negara-negara berkembang. 

Hubungan luar negeri Dominika atas dasar kedekatan budaya dijalin 

dengan negara Perancis. Adanya ikatan historis pada masa kolonial awal membuat 
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orang-orang Dominika memiliki logat berbicara yang dipengaruhi oleh Perancis. 

Hubungan dekat Perancis dan Dominika ditunjukkan Perancis dengan membantu 

pemerintahan Dominika dalam upaya menekan kudeta yang terjadi di awal 1980-

an, kemudian memperluas bantuannya di bidang ekonomi. Pemerintahan 

Dominika memperkuat hubungan komersial dan budaya dengan pulau-pulau 

berbahasa Perancis di kawasan Karibia  yaitu disekitar Guadeloupe dan 

Martinique.
1
 

 Selain itu, hubungan Dominika dengan negara lain atas dasar keamanan 

ditunjukkan Dominika dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. 

Adanya peningkatan keamanan di wilayah Dominika diiringi dengan 

meningkatnya para turis yang datang di negara tersebut. Setelah Dominika dan 

Amerika Serikat  sepakat dalam perjanjian bantuan timbal balik dan ekstradisi, 

yang membuat resort di Dominika menjadi populer dan menjadi tujuan para 

wisatawan dari Amerika Serikat. Dominika dalam hal keamanan juga bekerja 

sama dalam menangani produksi dan penjualan obat-obatan ilegal dengan 

menandatangani perjanjian penegakan hukum maritim dengan Amerika Serikat 

dalam memperkuat kordinasi kontra-narkotika.
2
 

Menjalin hubungan dengan berbagai negara membuat Dominika memiliki 

karakteristik sendiri dalam menentukan politik luar negerinya. Karakteristik 

tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan luar negeri yang diputuskan 

Dominika selama memiliki hubungan dengan negara-negara yang menjadi 

mitranya. Perdana Menteri Roosevelt Skerrit menegaskan bahwa Dominika 

                                                           
1
 Country Watch, Op.Cit, hal.78 

2
 Ibid, hal.79 
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memiliki politik luar negeri yang akan menjadi pendorong dalam kebijakan 

nasionalnya didasarkan pada ketulusan, kesungguhan dan keterbukaan.
3
 Dimana 

memandang kebijakan luar negeri yang dibuat oleh suatu negara dengan cara 

negara tahu kemampuannya dalam suatu komunitas yang diikuti. Jadi negara-

negara harus melihat kebijakan luar negeri dengan tujuan yang sama yaitu 

mengenai apa yang negara harus kembangkan, ciptakan dan pertahankan dengan 

para mitranya.  

Prinsip dasar dari kebijakan luar negeri  manapun yaitu mengejar 

kepentingan nasionalnya yang dilakukan melalui cara menjaga hubungan yang 

baik dengan para negara yang menjadi mitranya. Pemerintahan Dominika  

membuat sebuah kebijakan  dengan menempatkan kepentingan nasionalnya, serta 

mengejar sebuah kebijakan  untuk dapat menciptakan keseimbangan dalam 

pemenuhan kepentingan dalam dan luar negerinya. Perdana Menteri Dominika 

mengatakan akan melanjutkan pendiriannya pada kebijakan luar negerinya 

sebagai keputusan yang diambil demi kepentingan terbaik negara, Dominika akan 

berusaha masuk ke wilayah kerja sama baru dengan berbagai  negara.
4
 Salah 

satunya ialah Dominika melakukan kerjasama dengan Venezuela. Perdana 

Menteri juga menyebutkan manfaat utama yang diperoleh dari membangun 

hubungan dengan pemerintah Venezuela.  

Berbagai karakteristik politik luar negeri Dominika yang berdasarkan atas 

keterbukaan, ketulusan serta saling menghormati dapat dilihat dari hubungan 

                                                           
3
 Government Of The Commonwealth Of Dominica,2012, Dominica’s Foreign Policy Based On 

Mutual Respect-PM Skerrit diakses dalam http://news.gov.dm/index.php/news/500-dominicas-

foreign-policy-based-on-mutual-respect-pm-skerrit pada (28/03/18, 15:35 WIB) 
4
 Ibid 

http://news.gov.dm/index.php/news/500-dominicas-foreign-policy-based-on-mutual-respect-pm-skerrit
http://news.gov.dm/index.php/news/500-dominicas-foreign-policy-based-on-mutual-respect-pm-skerrit
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diplomatik antara Venezuela dan Dominika. Dominika dalam kerjasama luar 

negerinya sering kali menempatkan pembangunan ekonomi sebagai pioritas 

hubungan luar negeri. Disisi lain Pemerintah Venezuela mendukung Pemerintah 

Dominika dengan alasan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, 

dan juga memperluas ekonomi nasionalnya. Adanya kesamaan tujuan yang ingin 

dicapai diantara kedua negara, disertai dengan kesadaran akan kemampuan 

masing masing negara dalam kerjasama, Dominika merupakan negara yang 

membutuhkan sokongan dana, disisi lain Venezuela membutuhkan sumber daya 

manusia dan alam yang dimiliki oleh Dominika.  

Kemudian kedua negara sepakat untuk membuat sebuah perjanjian 

pembentukan sebuah relasi, dimana dari pembentukan tersebut Dominika 

mendapat biaya untuk melakukan proyek pembangunan sosial dan ekonomi. 

Hubungan itu menyebabkan penandatanganan perjanjian Petro Caribe dan 

Dominika bergabung dengan ALBA pada tahun 2008. Berbagai manfaat telah 

diperoleh oleh Dominika dari hasil hubungan kerjasamanya melalui berbagai 

proyek yang dibuat oleh Venezuela dalam ALBA seperti akses ke produk minyak 

murah, hibah dan pendanaan konsesi untuk membiayai revolusi perumahan, 

diversifikasi pertanian, infrastruktur pariwisata , beasiswa. 

Dominika merupakan negara yang memiliki politik luar negeri dengan 

menjunjung tinggi “Mutual Respect”, bagi Dominika dalam menjalin sebuah 

hubungan luar negeri diperlukan sikap saling menghormati yang tinggi. Hal 

tersebut didasarkan pada latar belakang negara-negara yang menjadi mitra 

Dominika juga tidak dapat terlepas dari berbagai bangsa dan budaya, sehingga 
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membuat  Perdana Menteri Roosevelt Skerrit juga menekankan bahwa kebijakan 

luar negeri Dominika dicirika oleh rasa saling menghormati.
5
  Penerapan politik 

luar negeri dengan rasa saling menghormati ini ditunjukkan Dominika pada kasus 

Amerika Serikat yang melakukan agresi terhadap pemerintahan Venezuela. 

Dominika menyatakan solidaritasnya untuk mendukung Venezuela dan meminta 

Amerika Serikat untuk menghentikan agresinya. Venezuela merupakan mitra yang 

telah memberikan manfaat signifikan terhadap Dominika, begitu pula dengan 

Amerika serikat yang telah menjalin hubungan dekat dengan Dominika.  

Dalam permasalahan ini Dominika merespon bahwa yang dapat dilakukan 

Dominika ialah berdiri dalam solidaritas diantara Venezuela dan Amerika Serikat, 

tidak menyebarkan sebuah informasi yang salah tentang negara Venezuela 

maupun Amerika Serikat, sehingga dapat menjatuhkan salah satu negara.
6
 

Menurut Dominika negara mungkin memang memiliki masalah dengan 

hubungannya terhadap negara lain, namun negara yang diwakilkan oleh seorang 

presiden harus menaruh rasa saling percaya dan hormat pada saat dibutuhkan 

dengan memberikan tindakan nyata dan sebaliknya, sehingga dapat bergantung 

satu sama lain. Disisi lain, negara juga harus menaruh rasa saling menghormati 

dengan cara memberikan keleluasaan bagi negara lain ntuk menentukan apa yang 

terjadi pada pemerintahannya. Sebagai negara mitra hendaknya suatu negara 

menghormati hak demokratis yang telah diambil oleh pemimpin negara dari 

negara tersebut.  PM Skerrit menggaris bawahi bahwa perlunya dialog 

                                                           
5
 Ibid 

6
 PM  Pledges Continued  Solidarity With Venezuela diakses dalam 

https://www.dominicavibes.dm/news-205808/  pada (28/03/18, 17:50 WIB) 

 

https://www.dominicavibes.dm/news-205808/
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berdasarkan pada saling menghormati kedaulatan dan penentuan nasib sendiri, 

sebagaimana diuraikan dalam hukum internasional, dan menyerukan 

pembentukan sekelompok fasilitator untuk menengahi pembicaraan antara 

Venezuela dan AS sehingga dapat mengurangi ketegangan dan menjamin solusi 

yang ramah. 

Karakteristik politik luar negeri Dominika yang lain ialah menjunjung 

tinggi “Mutual Respect”. Karakteristik politik luar negeri tersebut dianggap 

sangat penting dalam menjalin hubungan luar negeri diantara Dominika dengan 

organisasi regional. Melihat bahwa Dominika tidak hanya mengikuti satu 

organisasi regional melainkan berbagai organisasi regional dan sub regional . Hal 

ini dikarenakan kondisi geografis yang membuat Dominika rentan terhadap 

bencana alam, membuat Dominika memperkuat negaranya dengan menjalin 

hubungan luar negeri dengan mengikuti berbagai organisasi baik regional maupun 

internasional. Dominika selama ini telah meleburkan negaranya dalam 

keanggotaan dari organisasi Caribbean Community (CARICOM), Organisation 

Eastern Caribbean States (OECS) dan ALBA. Tentu hal ini dapat semakin 

memperkuat hubungan Dominika di seluruh negara Karibia dan negara-negara 

regional lainnya. Dominika bergabung dalam CARRICOM pada 01 Mei 1974, 

dimana kemudian CARRICOM membentuk sebuah pasar tunggal yang  disebut 

CSME  (Caribbean Single Market and Economy) bersama dengan 11 negara 

angggota lainnya. CSME  dibentuk untuk  dapat memberikan peluang bagi negara 

anggota dalam memproduksi maupun menjual berbagai hasil produksi negara 

anggota sehingga dapat menciptakan pasar yang besar diantara negara anggota. 
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Disisi lain CARRICOM juga mengikat kontrak dengan sub-regional lainnya yaitu 

OECS. Sehingga membuat Dominika juga bergabung dalam keanggotaan di 

OECS.  Anggota OECS secara bersama mengikatkan diri pada lembaga keuangan 

OECS dengan menggunakan sistem keuangan tunggal yaitu the Eastern 

Caribbean Dollar (XCD), yang berada dibawah pengawasan lembaga keuangan 

Karibia Timur.  

Keikutsertaannya dengan berbagai organisasi regional maupun sub 

regional tersebut harus menjunjung “Mutual Respect” dikarenakan setiap 

organisasi memiliki karakteristik dan pengaturan yang berbeda, belum lagi setiap 

organisasi terdiri dari berbagai negara yang memiliki keadaan sosial, politik, 

ekonomi dan budaya yang berbeda. Dominika yang bergabung dengan berbagai 

organisasi regional harus mampu menghormati berbagai organisasi regional yang 

diikutinya dengan menaati peraturan yang telah ditetepkan dan tidak saling 

bertentangan satu sama lain. Serta mengahargai keputusan negara lain dalam 

mengambil kebijakan di sebuah forum organisasi regional, karena hal tersebut 

telah menjadi wewenang bagi setiap negara.  

3.2. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

Awal mula pembentukan ALBA telah diinisiasi oleh presiden Venezuela 

Hugo Chavez pada tahun 2001 sebagai tanggapan terhadap Free Trade Area of 

Americas (FTAA) dimana pemimpin negara Venezuela tersebut menginginkan 

rekonstruksi serta mengajukan kembali cita-cita Bolivar yaitu menciptakan negara 
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yang benar-benar bebas dan berdaulat dalam menghadapi kekuasaan kolonial.
7
 

Hugo Chavez  memandang FTAA hanya akan berfungsi untuk menguntungkan 

orang kaya dan berkuasa. Bagi negara yang masih dalam tahap pembangunan hal 

tersebut akan hanya membuat negara jatuh. Hal ini dikarenakan adanya negara 

yang muncul sebagai aktor dominan dan menjadi penguasa pasar, sehingga 

membuat negara lainnya akan tergantung terhadap negara yang dominan tersebut. 

Sehingga membuat Hugo Chavez mengajukan sebuah proposal mengenai  

pengintegrasian negara-negara Amerika Latin dan Karibia dalam satu blok 

ekonomi, politik dan sosial yang menyatukan prinsip-prinsip integrasi 

berdasarkan keadilan, solidaritas, kejujuran, kerjasama, saling melengkapi, 

keinginan bersama untuk maju, pemerataan pembangunan dan menghargai hak 

menentukan nasib sendiri serta kedaulatan negara dengan mengedepankan pada 

pembangunan manusia dan sosial sebagai tambahan terhadap pembangunan 

politik dan ekonomi 

Pada 14 Desember 2004 saat ALBA I Summit di Havana,Hugo Chavez 

mampu mempromosikan proposal ALBA kepada Fidel Castro, hal tersebut 

membuat kedua pemimpin negara melakukan deklarasi bersama mengenai 

persetujuan untuk penerapan ALBA di Benua Amerika dengan menanda tangani 

Agreement for the ALBA Application. Pada saat bersamaan kedua negara juga 

menyatakan untuk tidak ikut serta dalam FTAA yang selama ini hanya berfokus 

                                                           
7
 Larry Cata Backer and Augustu Molina, Cuba and The Construction Of  Alternative Global 

Trade System: ALBA and Free Trade In The Americas, University of Pennsylvania Journal of 

International Law, Vol. 31, Iss. 3 [2014], Art. 2 hal. 696 diakses dalam 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=jil  pada (30/03/18, 

08:30 WIB) 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=jil
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pada keuntungan perusahaan transnasional dan modal tanpa memeperhitungkan 

kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat Amerika Latin, berbeda dengan ALBA 

memiliki fokus pada penghapusan kesenjangan sosial ekonomi yang ada di 

Amerika Latin.
8
 

 Dilanjut pada pertemuan ALBA III Summit pada tahun 2006 Venezuela-

Kuba kembali menyepakati poin-poin kerjasama yang bersifat lebih konkret 

dalam sebuah proses integrasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah 

tercantum dalam deklarasi bersama yang telah ditanda tangani pada ALBA I 

Summit.
9
 Kerjasama ini meliputi kerjasama antara kedua negara dibidang 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Anggota yang tergabung dalam ALBA 

pertama yaitu Venezuela dan Kuba pada tahun (2004), kemudian diikuti oleh 

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

Ekuador serta negara karibia yang lainnya seperti Saint Vincent and the 

Grenadines, dan Antigua and Barbuda (2009). 

ALBA merupakan sebuah integrasi ekonomi, sosial, buadaya, dan politik 

dengan tujuan untuk mendorong perdagangan, pembangunan, dan persatuan 

diantara bangsa-bangsa Amerika Latin dan Karibia yang diatur oleh prinsip-

prinsip solidaritas, kerjasama, komplementasi, timbal balik dan keberlanjutan. 

ALBA juga merupakan sebuah integrasi horizontal, maksudnya ialah ALBA 

sebuah integrasi yang berupaya untuk mewujudkan persatuan diantara berbagai 

perbedaan yang ada di Amerika Latin dan Karibia guna meningkatkan potensi 

                                                           
8
  Ibid, hal.688-689 

9
  Maria Gabriela Sarmiento, The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America Trade 

Treaty (ALBA-TCP) and the creation of a Centre for the settlement of investment disputes hal.1-2 

diakses dalam https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702419 pada  (30/03/18,  

09:25 WIB) 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702419
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sumber daya pembangunan negara sebagai basis strategis jangka panjang menuju 

pasar domestik dan luar negeri tanpa campur tangan dari Amerika Serikat.
10

  

ALBA sebagai aliansi dikawasan Amerika Latin dan Karibia yang 

terbentuk tidak berada dibawah hukum institusional kini telah berkembang 

semakin kuat dengan adanya anggota baru serta struktur organisasi ALBA. 

Struktur ini dibentuk  dari hasil kesepakatan dan konsolidasi dari kegiatan ALBA 

sebagai sebuah forum untuk kesepakatan dan dialog. Adanya struktur tentu akan 

mempermudah anggota ALBA dalam mencapai tujuannya melalui sebuah proses 

yang bertujuan untuk menyetujui sebuah kesepakatan, sehingga dapat 

memberikan hak hukum internasonal kepada aliansi. Hak tersebut dapat 

memperkuat proses integrasi sosial, ekonomi, dan budaya. 

ALBA memposisikan dirinya sebagai anti-imperialis, anti-neoliberal, 

bahkan anti-kapitalis.
11

 Maksudnya ialah paham neoliberalisme yang telah disebar 

oleh Amerika Serikat ke Amerika Latin sebagai negara implementasi pertama, 

dianggap menimbulkan banyak kerugian yang diterima. Keikutsertaan industri 

yang sedang berkembang ke sebuah perdagangan internasional hanya 

memposisikan negara sedang berkembang dalam sebuah keterbelakangan dan 

ketergantungan. Selain itu, juga menimbulkan hubungan yang tidak adil antara 

pemodal dan adanya eksploitasi sumber daya alam. Oleh karenanya ALBA 

                                                           
10

 Thomas Muhr, Conceptualising The ALBA-TCP: Third Generation Regionalism and political 

Economy, Pluto Journal: International Journal of Cuban Studies, Vol. 3, No. 2/3 hal 105 diakses 

dalam 

https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Muhr2/publication/262100524_Conceptualising_the

_ALBATCP_Third_generation_regionalism_and_political_economy/links/58185e4408ae90acb24

331b5/Conceptualising-the-ALBA-TCP-Third-generation-regionalism-and-political-economy.pdf  

pada (30/03/18, 09:55 WIB) 

11
 Alba Info, Loc.cit 

 

https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Muhr2/publication/262100524_Conceptualising_the_ALBATCP_Third_generation_regionalism_and_political_economy/links/58185e4408ae90acb24331b5/Conceptualising-the-ALBA-TCP-Third-generation-regionalism-and-political-economy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Muhr2/publication/262100524_Conceptualising_the_ALBATCP_Third_generation_regionalism_and_political_economy/links/58185e4408ae90acb24331b5/Conceptualising-the-ALBA-TCP-Third-generation-regionalism-and-political-economy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Muhr2/publication/262100524_Conceptualising_the_ALBATCP_Third_generation_regionalism_and_political_economy/links/58185e4408ae90acb24331b5/Conceptualising-the-ALBA-TCP-Third-generation-regionalism-and-political-economy.pdf
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dibentuk dengan prinsip yang menekankan pada solidaritas, saling melengkapi, 

keadilan dan kerjasama, untuk dapat menciptakan perubahan struktural dalam 

kehidupan Amerika Latin. Meningkatkan hubungan diantara negara anggota untuk 

mencapai pengembangan integral bagi eksistensi negara berdaulat dan adil. Selain 

itu, ALBA merupakan aliansi politik, ekonomi, dan sosial dalam membela 

kemerdekaan, penentuan nasib sendiri dan identitas bangsa.  

ALBA dalam prinsipnya sebagai lembaga anti-imperialis yaitu berjuang 

untuk menghapuskan penindasan bangsa dari cengkeraman Amerika Serikat atas 

Selatan. Serta ALBA juga mempromosikan kedaulatan nasional bagi anggota 

dimana kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur 

seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain harus 

dijunjung tinggi.  Agar semua aset negara dapat dimanfaatkan secara maksimal 

untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsa maka ALBA memiliki sebuah proyek di 

berbagai bidang dengan berdasar pada konsep “Grandnationality” Konsep 

Grandnationality ini mencakup Grandnational Project (GNP) dan Grandnational 

Companies (GNC) 

GNP ialah sebuah program yang ditujukan untuk para anggota ALBA 

untuk dapat mencapai tujuannya melalui pelaksanaan prinsip-prinsip yang telah 

disepakati oleh para negara anggota ALBA dengan melibatkan dua negara atau 

lebih.
12

 Dalam GNP, ALBA melakukan perluasan terhadap proyek sosial dimana 

GNP memiliki 12 proyek besar yang masih dalam tahap pembangunan, beberapa 

diantaranya ialah program pendidikan yang mendapat bantuan dari Kuba. 

                                                           
12

 SELA, Op.cit 
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Program pendidikan bertujuan untuk dapat melakukan universalisasi terhadap 

perguruan tinggi dengan menerapkan kebijakan yang sama dalam melakukan 

pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi para 

anggota ALBA. Program keaksaraan untuk mengurangi buta huruf, proyek 

telekomunikasi dimana telah mendirikan puluhan stasiun televisi. Proyek 

kesehatan yang telah memberikan pelayanan konsultasi,operasi, dan kunjungan 

kesehatan. Program GNC merupakan sebuah program ALBA yang bertujuan 

untuk melawan hegemoni kapitalis yang dilakukan oleh MNC/TNC. Dimana 

perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih negara anggota ALBA 

ini beroperasionalisasi dengan mengubah suatu prinsip keunggulan komparatif 

dengan koperasi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Produksi dari 

perusahaan-perusahaan tersebut akan terintegrasi yang kemudian dialokasikan ke 

pasar Intra-ALBA. Sehingga menjadi sebuah alternatif dalam menyusun rantai 

produksi regional untuk mewujudkan area perdagangan yang adil. 

 

3.3 Sistema Unico De Compensacian Regional (SUCRE) 

 Berbagai proyek yang dimiliki  ALBA, terdapat beberapa proyek utama 

yang dijadikan sebagai alat untuk dapat mencapai transformasi sosial, budaya, 

maupun ekonomi. Di bidang ekonomi ALBA mempromosikan mekanisme baru 

mengenai lembaga keuangan regional dengan membentuk Banco del Sur pada 

februari 2007. Bank ini merupakan suatu lembaga yang menggantikan lembaga 

Bretton Woods. Dalam perkembanganya Banco del sur ini menghadapi 

perdebatan mengenai seperti apa lembaga keuangan yang ingin dibangun. 



58 
 

Venezuela dan Ekuador mengusulkan pembentukan lembaga yang  lebih mampu 

menggantikan kehadiran Bretton Woods. Pemerintah Ekuador mengusulkan 

pembentukan sebuah New Financial Architecture (NFA). Dimana NFA ini 

berdasarkan pada bank pembangunan, dana cadangan daerah (Fondo del Sur) dan 

serikat moneter yang akhirnya bisa berkembang menjadi mata uang bersama. Ide 

ini kemudian didukung oleh para pemerintah Amerika Selatan, kemudian  

disetujui pada Mei 2007.
13

 

Setelah Banco del sur disetujui terdapat keterlambatan terhadap penyusunan 

dalam bank serta keterlambatan kapitalisasi bank. Hal tersebut kemudian 

mendorong ALBA untuk menciptakan Banco del ALBA atau disebut Bank Of 

ALBA  pada tahun 2008. Bank ini dibentuk untuk melawan lembaga modal 

internasional yaitu IMF dan World Bank sebagai tindak lanjut dari Bretton Woods. 

Bank of ALBA ini memiliki tujuan untuk berkontribusi dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial yang berkesinambungan, mengurangi kemiskinan, 

memperkuat integrasi, mengurangi asimetri, mempromosikan pertukaran ekonomi 

yang adil, dinamis, harmonis, dan setara antar negara anggota.
14

  

Bank of ALBA tidak memberikan pinjaman dengan syarat tertentu yang dapat 

membebankan rakyat, karena tujuannya ialah untuk investasi sosial dalam 

memberantas kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dalam pelaksanaannya presiden 

Hugo Chavez menyatakan bahwa negara-negara anggota telah sepakat untuk 

menyumbangkan 1% dari cadangan devisa mereka terhadap bank utama untuk 

                                                           
13

Sucre High and Sucre Low; Money Laundering And Virtual Currency,  hal.4  diakses dalam 

https://www.fintrail.co.uk/news/2016/10/14/sucre-highs-and-sucre-lows-money-laundering-and-

virtual-currency pada  (01/04/18, 07:15 WIB,  
14

 SELA, Op.Cit, hal. 11-12 

https://www.fintrail.co.uk/news/2016/10/14/sucre-highs-and-sucre-lows-money-laundering-and-virtual-currency
https://www.fintrail.co.uk/news/2016/10/14/sucre-highs-and-sucre-lows-money-laundering-and-virtual-currency
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membuat dana cadangan.
15

 Adanya dana tersebut diharapkan agar ALBA mampu 

meningkatkan proyek pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, dan pengembangan 

sumber energi terbarukan. Seperti yang telah menjadi salah satu dasar 

pembentukan Banco de Sur, sebelum kemudian menjadi Bank of  ALBA yaitu 

dapat membentuk serikat moneter yang akhirnya bisa berkembang menjadi mata 

uang bersama. Hal ini membuat Bank of ALBA sebagai bank sentral di  Amerika 

Latin diharapkan dapat menciptakan mata uang tersebut. Di saat yang bersamaan 

dengan diluncurkannya Bank of ALBA pada KTT Khusus III 26 November 2008 

diusulkan adanya pembentukan mata uang regional yang disebut SUCRE.  

Munculnya SUCRE merupakan sebuah perubahan rezim internasional 

dalam perdagangan. Rezim perdagangan internasional ialah prinsip-prinsip yang  

mengatur mekanisme perdagangan antar aktor hubungan internasional. 

Perdagangan internasional yang melibatkan orang dari berbagai negara 

menimbulkan mata uang asing. Mata uang asing yang selama ini disepakati ialah 

penggunaan dolar AS. Namun adanya nilai tukar mata uang negara Amerika Latin 

yang mengacu pada dolar AS rendah,  membuat mata uang nasional mengalami 

fluktuasi berdasarkan kuat  atau lemahnya dolar. Sehingga SUCRE ini dicetuskan 

oleh ALBA dengan mengubah sistem pola perdagangan internasional. SUCRE 

diinisiasi untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan 

perdagangan dengan sesama negara anggota ALBA yang melakukan 

penandatanganan terhadap integrasi moneter tersebut. 

                                                           
15

 Rachael Boothroyd, Loc. Cit 
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SUCRE dibentuk dalam sebuah proposal Framework Agreement for the 

Creation of SUCRE yang disetujui oleh negara-negara anggota ALBA pada KTT 

ALBA VII yang diadakan di Cumana pada 16 April 2009. Berdasarkan perjanjian 

konstitutifnya yang tercantum dalam Framework Agreement For The Creation Of 

SUCRE, pada pasal 1 menjelaskan bahwa SUCRE didefinisikan sebagai sebuah 

kerjasama ekonomi dan keuangan, integrasi dan komplementaritas yang 

disepakati untuk dapat mempromosikan pembangunan integral di kawasan 

Amerika Latin dan Karibia serta mengkoordinasikan sistem penggunaan SUCRE  

dengan pedoman yang ditetapkan oleh ALBA-TCP Economic Complementarity 

Ministerial Council.
16

 

Kerangka perjanjian tersebut dapat tergolong dalam sebuah law making treaty 

yang berarti bahwa perjanjian internasional dibentuk secara bersama-sama oleh 

banyak negara yang didasari oleh keinginan bersama untuk menyelesaikan 

masalah bersama.
17

 Hal tersebut sesuai dengan latar belakang dibentuknya 

SUCRE yang ingin mengatasi permasalahan karena adanya ketergantungan 

terhadap kuat dan lemahnya dolar AS. SUCRE sebagai sebuah perjanjian yang 

law making treaty memiliki sifat perjanjian yang terbuka. Peserta perjanjian dapat 

berasal dari negara bukan dalam sebuah anggota organisasi yang mengeluarkan 

perjanjian tersebut, namun selama negara menginginkan untuk terikat pada aturan 

dalam perjanjian negara tersebut dapat bergabung.  

                                                           
16

 SELA, 2013, ALBA –TCP As A Mechanism For Cooperation With A Regional Scope, 

Venezuela:Permanent Secretariat of SELA, hal.14 diakses dalam  

http://www.sela.org/media/265279/t023600005503-0-di_n_4_alba-

tcp_as_mechanism_for_cooperation_with_a_regional_scope_-i.pdf   pada (20/05/18, 10:00 WIB) 
17

 R.A.De.ROzarie. 2014. Mengenal Perjanjian Internasional. Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit 

Indonesia 

http://www.sela.org/media/265279/t023600005503-0-di_n_4_alba-tcp_as_mechanism_for_cooperation_with_a_regional_scope_-i.pdf
http://www.sela.org/media/265279/t023600005503-0-di_n_4_alba-tcp_as_mechanism_for_cooperation_with_a_regional_scope_-i.pdf
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Pada 16 Oktober 2009  di Cochahamba, Bolivia negara-negara ALBA 

melakukan pertemuan untuk menandatangani perjanjian konkutif SUCRE. Pada 

27 Januari 2010 manghasilkan kesepakatan mulai digunakannya SUCRE sebagai 

transaksi perdagangan diantara negara anggota ALBA-TCP.
18

 Perjanjian ini tidak 

ditandatangani oleh semua anggota ALBA, hanya lima negara anggota ALBA 

yang sepakat untuk bergabung dalam SUCRE yaitu  Bolivia, Kuba, Ekuador, 

Nikaragua, dan Venezuela. Namun tiga negara Karibia yang ikut serta dalam 

ALBA telah memutuskan untuk tidak bergabung dalam SUCRE, salah satunya 

Dominika. Setelah itu perjanjian tersebut secara progresif diratifikasi oleh 

parlemen nasional dan sistem mulai beroperasi secara bersamaan.  

 

3.3.1 SUCRE Sebagai Regional Currency ALBA 

 SUCRE secara resmi telah disepakati pada 16 Oktober 2009, Hugo 

Chavez kemudian meminta dengan tegas bahwa penggunaan SUCRE dibatasi 

hanya untuk para anggota ALBA yang melakukan penanda tanganan ratifikasi 

terhadap “Famework Agreement For The Creation Of Sucre”. Setelah perjanjian 

itu ditandatangani oleh negara-negara yang menyepakati, selanjutnya secara 

progresif penjanjian tersebut diratifikasi oleh parlemen nasional dan Sistem mulai 

beroperasi secara bersamaan. SUCRE diciptakan oleh ALBA dengan memiliki 

beberapa tujuan:
19

 

1. Mengurangi ketergantungan pada dolar untuk perdagangan internasional diantara 

negara anggota ALBA 

                                                           
18

 http://sucrealba.org/backgrounds.html  
19

 Oxford Analytica Ltd, 2014, Latin America: SUCRE System May Expand Regionally, hal.2 

diakses dalam http://relooney.com/NS4540/Oxford-LA_32.pdf pada  (01/04/18, 07:45 WIB ) 

http://sucrealba.org/backgrounds.html
http://relooney.com/NS4540/Oxford-LA_32.pdf
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2. Menabung valuta asing untuk negara-negara yang berpartisipasi 

3. Mempromosikan diversifikasi hubungan perdagangan terhadap Amerika latin dan 

Karibia serta menjauh dari mitra lamanya terutama Amerika Serikat, dengan 

meningkatkan daya saing biaya produsen lokal 

4. Memfasilitasi partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perdagangan 

luar negeri 

5. Mencapai perdagangan yang seimbang dengan menggunakan cadangan dan dana 

konvergensi komersial untuk mengembangkan industri yang mampu ekspor di 

negara-negara yang berpartisipasi dengan defisit perdagangan 

Maksud dari berbagai tujuan SUCRE tersebut ialah kerangka perjanjian 

penggunaan SUCRE merupakan usaha untuk mengurangi ketergantungan negara 

anggota ALBA pada dolar AS dalam melakukan perdagangan intraregional. Hal 

ini dilakukan dalam upaya untuk menjatuhkan dolar di perdagangan Amerika 

Latin. Selama ini perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh  pergerakan 

naik turunnya kurs dolar terhadap nilai mata uang negara, yang berpengaruh 

terhadap jumlah perdagangan internasional yang dilakukan. Hal tersebut membuat 

sulit bagi mata uang negara untuk menjadi mandiri dan tidak terguncang oleh 

krisis ekonomi. Selain itu pembentukan SUCRE memiliki beberapa tujuan lainnya 

yaitu untuk mempromosikan berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

nasional untuk mendapat keuntungan yang maksimal. Sehingga membawa 

perusahaan stabil serta mengurangi krisis ekonomi. Disisi lain SUCRE memiliki 

tujuan untuk dapat memberikan fasilitas para UKM dalam mencapai 

keseimbangan perdagangan dengan menggunakan dana cadangan. sehingga 
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mampu mengembangkan industri berbasis ekspor. SUCRE ini sebagai pendorong 

integrasi ekonomi lebih lanjut untuk membangun hubungan ekonomi yang tidak 

terputus sesuai dengan prinsip ALBA yaitu solidaritas, saling melengkapi, 

keadilan dan kerjasama. 

SUCRE memiliki badan operasional untuk mempermudah dan memperjelas 

berbagai aturan dan hukum dalam sistem pengoperasiannya. yang terdiri dari, 

pertama, The Regional Monetary Council (CMR) yaitu sebuah dewan moneter 

regional yang merupakan badan hukum internasional yang berfungsi mengatur 

sistem operasi. Tujuan CMR ialah menentukan pedoman, kebijakan dan peraturan 

untuk pengoperasian sistem kompensasi pembayaran SUCRE, mulai dari 

mekanisme kerjasama, integrasi, komplementari, keuangan dan finansial. Hal ini 

akan membantu dalam mempromosikan strategi yang komprehensif 

pengembangan wilayah Amerika Latin dan Karibia, serta membangun mekanisme 

kebijakan makroekonomi. 

Kedua, Common Currency Unit, berguna menilai, melikuidasi transaksi 

komersial yang dilakukan antar negara anggota ALBA. Transaksi dilakukan 

melalui pusat bank dari masing-masing negara anggota. Dalam pelaksanaannya 

penerbitan dan alokasi SUCRE kepada masing-masing negara anggota dengan 

dilengkapi surat pendukung yang uang nasional dikeluarkan oleh otoritas yang 

memiliki kompetisi dalam hal ini, sehingga menawarkan keamanan, keadilan, dan 

kredibilitas.  

Ketiga, Central Clearing House (CCC), yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi dan likuidasi 
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operasi yang dilakukan melalui sistem SUCRE. Keempat, The Fund of Reserves 

and Commercial Convergence (FRCC) berkontribusi pada kerja Central Clearing 

House, yaitu melakukan pengurangan asimetri komersial antara para pihak, 

melalui modalitas pendanaan yang mempromosikan penawaran yang dapat 

diekspor.
20

 Adanya tujuan yang jelas dan diikuti dengan dibentuknya badan 

operasional dalam melakukan sistem operasi membantu SUCRE untuk menjadi 

sebuah mata uang yang memiliki sistem pembayaran yang kuat sehingga 

diharapkan dapat mengurangi efek dari adanya sebuah krisis ekonomi yang biasa 

terjadi karena naiknya nilai tukar dolar.
21

 

SUCRE menghadapi tantangan dalam memajukan integrasi moneternya 

ditengah keadaan negara-negara anggota yang berada di kawasan yang terpecah, 

sehingga dengan adanya berbagai badan pengelolah tersebut dapat membantu 

mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi sehingga sistem penggunaan 

SUCRE tetap dapat berjalan lancar. Sadar akan keadaan kawasan yang terpecah 

belah tersebut, sehingga dalam memajukan integrarsi moneter tersebut membuat 

para pencipta SUCRE membuat sebuah mekanisme dan teknis sebagai mata uang 

yang dapat dipercaya oleh  anggota sehingga dapat dirasakan keuntungannya bagi 

anggota yang ikut bergabung dalam integrasi moneter tersebut.  

Salah satu mekanisme dan teknis yang di rancang oleh pencipta SUCRE 

pada tahap awal ialah dengan menempatkan perusahaan milik negara sebagai 

pemeran utama dalam meningkatkan dinamika perdagangan. Apabila tingkat 

perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan milik negara tinggi maka transaksi 

                                                           
20

 SELA, Op.Cit , hal.14 
21

  SUCRE Monetary Tool Toward, Op.Cit, hal.21 
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yang dilakukan juga tinggi dan berkelanjutan antar negara anggota ALBA. 

Sehingga intensitas penggunaan SUCRE juga tinggi, hal ini dapat meningkatkan 

tingkat kepercayaan negara anggota bahwa SUCRE akan memiliki manfaat secara 

ekonomis. Hal tersebut dapat menarik para pelaku perdagangan ekonomi baik 

kecil dan menengah untuk bergabung dalam penggunaan SUCRE, dengan begitu 

akan dapat membuat kegiatan perdagangan berjalan sangat inovatif dengan 

menggunakan sistem pembayaran SUCRE. 

 

3.3.2 Penerapan SUCRE Dalam Perdagangan Antar Negera Anggota ALBA 

SUCRE dirancang sebagai sebuah mekanisme pembayaran internasional 

dalam operasi perdagangan yang mengakibatkan adanya timbal balik yang terjadi 

diantara negara anggota ALBA. Sistem ini didasarkan pada penggunaan mata 

uang virtual.  Berarti bahwa pembayaran dalam melakukan transaksi ekspor dan 

impor dilakukan menggunakan mata uang lokal yang kemudian diverifikasi oleh 

bank-bank sentral yang telah terdaftar. Hal tersebut membuat SUCRE dapat saling 

memberi kompensasi satu sama lain diantara negara-negara anggota dengan 

menggunakan mata uang mereka sendiri sampai batas yang telah ditentukan. 

Penggunaan mata uang lokal ini dapat mengurangi biaya transaksi yang selama ini 

dikenakan ketika konversi mata uang. Penggunaan mata uang lokal memberi 

penghematan biaya konversi 5%. Hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi negara 

anggota untuk dapat mendorong perdagangan intra regional dengan meningkatkan 

daya saing produsen antar negara anggota serta memberikan ruang bagi bank 



66 
 

sentral lebih banyak untuk melakukan manuver dengan cadangan devisa dan 

mengurangi kerentanan terhadap penyimpangan dolar AS. 

Tujuannya yaitu mendorong pertumbuhan neraca perdagangan, adanya 

peningkatan perdagangan selanjutnya diharapkan untuk dapat membentuk sebuah 

rantai produksi baru di kawasan. Hal tersebut akan memicu peningkatan ekspor 

diantara negara anggota ALBA, sehingga pangsa ekspor juga akan mengalami 

perluasan pasar. Perluasan pasar dengan menyalurkan pertukaran menggunakan 

SUCRE akan mengakibatkan peningkatan kapasitas ekspor dengan memasukkan 

berbagai sektor produktif, terutama usaha kecil tetapi juga menengah dan besar. 

Fitur utama dari proposal SUCRE adalah pembuatan unit akun regional 

SUCRE untuk mengganti dolar dalam transaksi. Penggunaannya terbatas pada 

operasi faktur dalam pembayaran perdagangan intra-regional hanya pada tingkat 

bank sentral. SUCRE dirancang untuk menjadi unit umum dengan nilainya yang 

berasal dari mata uang negara anggotanya yang ditimbang berdasarkan ekonomi 

relatifnya.
22

 

Berdasarkan tabel 3.1 mekanisme dalam penggunaan SUCRE ini dapat dilihat 

dari cara transaksi diantara Venezuela dan Ekuador sebagai negara pertama yang 

mengimplementasikan SUCRE. Sebuah perusahaan di Ekuador sebagai negara 

eksportir dan negara Venezuela sebagai negara importir setuju untuk melakukan 

transaksi menggunakan mata uang SUCRE dalam pembayarannya.  Pembayaran 

ini dilakukan melalui bank komersial yang telah disepakati. Kemudian negara 
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 Barbara Fritz, Laurissa Muhlich, 2014, Regional Monetary Co-operation In The Developing 

World Taking Stock, Freie Universitat Berlin,  hal 26 https://www.lai.fu-

berlin.de/homepages/fritz/publikationen/Paper-Stocktaking-Regional-Monetary-Cooperation-Fritz-

Muehlich-22-07-14-end.pdf   pada (20/05/18, 11:00 WIB) 

https://www.lai.fu-berlin.de/homepages/fritz/publikationen/Paper-Stocktaking-Regional-Monetary-Cooperation-Fritz-Muehlich-22-07-14-end.pdf
https://www.lai.fu-berlin.de/homepages/fritz/publikationen/Paper-Stocktaking-Regional-Monetary-Cooperation-Fritz-Muehlich-22-07-14-end.pdf
https://www.lai.fu-berlin.de/homepages/fritz/publikationen/Paper-Stocktaking-Regional-Monetary-Cooperation-Fritz-Muehlich-22-07-14-end.pdf


67 
 

eksportir Ekuador mengirimkan pihak importir yang berasal dari Venezuela 

invoice dalam mata uang dolar AS, yang merupakan mata uang nasional Ekuador. 

Tabel 3.1 Sistem Alur Pembayaran Dalam SUCRE
23

 

Sumber: Diolah Penulis Sistem Alur Pembayaran Dalam SUCRE 

 

Perusahaan Venezuela kemudian mengirimkan invoice kepada bank komersial 

di Venezuela yang telah disepakati. Kemudian bolivares di depositokan oleh Bank 

sentral komersial tersebut ke bank sentral Venezuela, menyerahkan Bolivares. 

Bank sentral kemudian melakukan pencatatan transaksi negara pihak impor. Bank 

Sentral negara pihak importir melakukan konversi dana yang diterima dalam mata 

uang Bolivares ke SUCRE. Bank sentral mencatat transaksi di Sistem Informasi 

dari SUCRE yang mengakibatkan alokasi SUCRE dan dikreditkan ke rekening 

bank sentral eksportir Ekuador. Bank sentral  Ekuador mendapatkan kredit 

SUCRE yang kemudian di konversi dari jumlah transaksi SUCRE ke mata uang 

lokal dolar. 
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Penyederhanaan administrasi dalam transaksi perdagangan internasional ini 

membuat harga komoditas impor yang tiba di masyarakat tidak mengalami 

peningkatan yang tajam. Berbeda ketika menggunakan dolar sebagai alat tukar 

yang akhirnya membuat harga barang tiba di masyarakat dengan harga yang 

mahal. Hal tersebut membuat SUCRE lebih dipilih oleh beberapa negara anggota 

ALBA. Negara-negara anggota ALBA yang melakukan operasi melalui sistem 

SUCRE dilakukan antara Venezuela dan Ekuador sebesar 95,79%, antara Bolivia 

dan Venezuela 3,28%, antara Kuba dan Ekuador 0,68%, antara Nikaragua dan 

Venezuela 0,22%, dan antara Kuba dan Venezuela 0,08% dari total operasi yang 

dilakukan.
24

  

Sedangkan berdasarkan sektor kelembagaan distribusi dalam penggunaan 

SUCRE dilakukan oleh sektor swasta yang yang telah melakukan transaksi 

sebesar 92%, diikuti oleh sektor publik sebesar 6,83% dan usaha patungan sebesar 

1,093%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sektor swasta memegang 

peranan penting dalam memperkuat hubungan perdagangan diantara negara-

negara aliansi dengan transaksi perdagangan menggunakan SUCRE pada produk 

seperti minyak sawit mentah, beras, sodium sitrat, asam sitrat. Disisi lain sektor 

publik masih memberikan sebagian besar kontribusinya dalam penggunaan 

SUCRE disokong oleh transaksi perdagangan pada petrokimia yang kuat.
25

 

Adanya badan operasional dan sistem pembayaran yang telah dirancang membuat 

SUCRE sebagai mata uang yang jelas dalam melakukan transaksi, serta berbagai 

badan operasional membuat SUCRE memiliki berbagai hukum dan kebijakan 
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25
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pengaturan yang dapat menjadi sebuah lembaga pengawas dalam penggunaan 

SUCRE. Sehingga sistem operasional dalam SUCRE diharapkan dapat berjalan 

lancar dan memberikan manfaat baik secara ekonomis maupun utilitas. Bahkan 

SUCRE dapat berekspansi di luar negara anggota ALBA apabila SUCRE 

menyediakan proliferasi dalam pertukaran SUCRE. Sehingga dapat memberikan 

jaminan yang lebih besar bagi negara yang berpartisipasi. Sehingga SUCRE dapat 

di operasikan tidak hanya di wilayah negara anggota ALBA saja, ini mendorong 

untuk mempromosikan perdagangan yang produktif. 


