
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak  terpilihnya  Rafael  Hugo  Chaves  Frias  pada  pemilihan

presiden terbuka tahun 1998, Politik luar negeri Venezuela bisa dikatakan berubah

total  dari  pemerintahan-pemerintahan  Venezuela  sebelumnya.  Selama

pemerintahannya, Chaves selalu mengkritik dan menolak cara-cara neoliberalisme

yang   dianggap  merugikan  negaranya,  Chaves  pada  pidato-pidatonya,  dengan

tegas berpendapat bahwa krisis puncak di balik 1989 yang terjadi pada negaranya

di  sebabkan  oleh  Amerika  Serikat.  Dimana  Amerika  Serikat  pada  saat  itu

dianggab  mencoba  memanuver  penuh  pemerintahan  Venezuela  dengan

mendukung para kapitalis mealalui kebijakan SAP (structural adjusment program)

yang  disepakati  antara  pemerintah  sebelummnya  bersama  IMF  dengan

memberikan  hak  bagi  kaum  kapitalis  untuk  memprivatisasi  perusahaan-

perusahaan penting di Venezuela.1

Chaves  adalah  seorang  revolusioner  yang  berlatar  belakang  militer,

berangkat  dari  ide-ide  idolanya  sang  pembebas  yaitu  Simon  Bolivar  tokoh

pejuang kemerdekaan Venezuela,  ia  mencanangkan  Sosialisme  Bolivarian  atau

Sosialisme  demokrat,  dengan  kekuatan  legitimasi  masyarakat  Chaves  dengan

gencar menguatkan akar pemerintahan Venezuela melalui Politik hukum, hadirnya

dewan –dewan kecil (Konstituante) di pemerintahan desa maupun industri yang di

bentuk sebagai wadah partisipatif masyarakat, ia bermaksud untuk membangun

1Hikmatul Akbar dan Luh Risma Sandiarti. Journal : aliansi strategis venezuela dalam 
menghadapi globalisasi ekonomi.Hlm.3
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andil  masyarakat  agar  ikut  berpartisipasi  demi  membentuk  negara  yang

berazaskan politik akar rumput bernafaskan sosialisme.2

Kuatnya  indoktrinasi  Politik  dalam  negeri  ala  Chaves  yang  telah

menanamkan  kesadaran masyarakat akan penolakan nilai-nilai liberal bernuansa

Imperialisme, secara langsung mengantarkan Venezuela menuju perubahan politik

luar negerinya yang anti Liberal Kaptilalisme, Dimana Chaves dengan kendaraan

ide Sosialisme Demokratnya lalu membawa Venezuela dalam mempengaruhi dan

mengerakkan negara-negara kawasan dengan mensosialisasikan resistensi Politik

luar negerinya terhadap Amerika Serikat. Sebagai contohnya yang pertama, pada

tahun  2001  Venezuela  mulai  mempengaruhi  negara-negara  kepulauan  karibia

dengan membentuk ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) pada KTT

asosiasi kepala negara –negara karibia yang bertujuan untuk menciptakan lawan

dari produk politik hegemoni Amerika Serikat di Amerika latin yaitu ALCA (Area

de Libre Comercio de las Americas). Yang kedua, pada tahun 2004 Venezuela

dengan kekuatan minyaknya mulai aktif mempengaruhi negara-negara produsen

minyak  dunia  di  dalam OPEC,  untuk  dengan  tegas  berdiri  secara  independen

tanpa  harus  terpengaruh  oleh  konsumen  negara-negara  maju  terutama  seperti

Amerika Serikat.3 ketiga, pada tahun 2007 Venezuela segera melunasi hutangnya

dan keluar  dari  IMF yang dimana ia  percayai  bahwa IMF adalah corong dari

kepanjangan tangan AS,  dari  sebagaimana  dikatakan Hugo Chaves,  bahwa dia

2 Belajar dari Revolusi Venezuela  : Wawancara Diana Aziza – PRP Divisi Internasional – London

dengan Jorge Martin. Artikel di akses pada15 april 2016 pukul 01.56 dari 
http://www.marxist.com/belajar-dari-revolusi-venezuela-jorge-martin.htm
33 Hugo Hugos Chaves dan Reinkarmasi Faham. Artikel diakses pada 15 april 2016 pukul 02.03 
dari http://www.jurnalpolitik-ind.com/2013/03/hugo-Hugos Chavez-dan-reinkarnasi-faham.html  
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tidak ingin mendapat  bantuan dari  Bank Dunia dan IMF yang akan memaksa

negaranya untuk mengubah harapan, jiwa dan kesulitan mereka. serta banyak lagi

kebijakan Venezuela era Chaves yang bertentangan terhadap kepentingan Amerika

serikat lainnya.

Keberhasilan  Venezuela  dalam mempengaruhi  kawasan  terlihat  pada

wujud solidaritas terhadap negara amerika latin lainnya,  seperti  apa yang telah

dilakukan  oleh   Argentina  ketika  melunasi  hutangnya  ke  IMF  pada  akhir

Desember 20054. Merespon hal tersebut Venezuela secara langsung dengan segera

memberikan  dana  2.5  milyar  dollar  kepada  Argentina.  Dimana  bantuan  ini

membantu  menyelamatkan  Argentina  dari  terulangnya  krisis  finansial,  yang

terjadi pada tahun 2001.5 Venezuela juga membeli surat hutang negara Ekuador

senilai 300 juta dollar. Lalu ketika salah satu sekutu dekat Chavez, yakni Presiden

Bolivia  Evo  Morales,  mencanangkan  nasionalisasi  industri  gasnya,  selang

beberapa hari reaksi keras langsung datang dari negara kapitalis Amerika. Dimana

Bush segera membatalkan segala jenis bantuan militer, bantuan pemberantasan

obat bius dan juga membatalkan rencana impor kedelai dari bolivia senilai ratusan

juta  dollar.  Namun,  Chavez  mengambil  langkah  cepat  dengan  mengumumkan

akan  membeli  semua kedelai  yang  semula  akan diekspor  ke  amerika.  Bahkan

menambahkan komitmen berupa bantuan senilai 100 juta dollar, untuk program-

program reformasi ekonomi lainnya di Bolivia.6 

4 Argentina mengumumkan bahwa mereka akan membayar seluruh hutang negara itu kepada 
Dana Moneter Internasional pada akhir tahun ini. Artikel di akses pada 16 april pukul 00.05 
dari http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/12/051216_argentinaimfau.shtml
5 Argentina diambang krisis keuangan baru. Artikel diakses pada 16 april 2016 pukul 14.10 
dari http://internasional.kontan.co.id/news/default-perekonomian-argentina-diambang-krisis 
6 Rino Razali. Journal: Analisis penerapan kebijakan ekonomi sosialis venezuela pada masa 
pemerintahan hugo chavez menghadapi imperialisme ekonomi amerika serikat tahun 1998-
2013Hubungan Internasional .Universitas Pekan Baru. Riau. hal.5 
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       Sikap  Venezuela  yang  keras  kepala  dan  dengan  jelas  menunjukan

resistensinya  terhadap  Amerika  Serikat  di  kawasan,  kemudian  berimbas  pada

meningkatnya nasionalisasi perusahaan-perusahaan di Venezuela yang banyak di

privatisasi oleh kaum kapitalisme AS sebelumnya, sehingga kemudian berdampak

pada semakin memburuknya hubungan antara Venezuela dengan Amerika Serikat.

Dimana beberapa kebijakan lainnya yang sangat kontroversial telah membuat AS,

dibawah  kepemimpinan  George  W.  Bush  semakin  menunjukkan  sikap

permusuhannya kepada Venezuela ala Hugo Chavez.  Berbagai  manuver  politik

pun terus diluncurkan baik oleh Chavez maupun Bush. Hingga pada puncaknya

September 2008, kedua negara membekukan hubungan diplomatik dengan saling

berbalas mengusir duta besar.7 

Setelah  lima  belas  tahun  berlalunya  pemerintahan  Venezuela  dengan

segala  dinamika  perjuangan  Sosialisme  Bolivarian  yang  Chaves  alami  hingga

wafatnya  pada  5  maret  20138,  Hadirlah  pemimpin  baru  Penerus  Chaves  di

Venezuela, yaitu Nicolas Maduro Moros yang lahir pada 23 november 1962,  Ia

mulai  menjabat  pada  2013  setelah  kematian  mentor  politiknya  Hugo  Chavez.

Meskipun ia terkenal pernah bekerja sebagai sopir bus, Maduro merupakan sosok

politikus  yang  pintar  dan  memiliki  hubungan yang baik  dengan  dunia  politik.

Ketika  Ia  berhasil  menaiki  puncak  kekuasaan  sebagai  presiden  Venezuela,  ia

berjanji untuk berupaya mengembalikan kejayaan Venezuela yang telah dirusak

oleh  kejahatan kapitalis  liberal,  korupsi  dan masalah  ekonomi lainnya.  Seperti

7 Presiden Venezuela Hugo Chavez mengusir Dubes Amerika Serikat di Karakas. Artikel di akses 
pada 16 april 2016 pukul 01.15  dari 
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/09/080912_venezuela.shtml   
8 Presiden venezuela hugo chaves meninggal dunia di usia 58 tahun. Artikel diakses Pada 16 april 
2016 pukul 02.45 dari http://www.voaindonesia.com/content/presiden-hugo-chavez-meninggal-
dunia-di-usia-58-tahun/1615905.html 
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Chavez,  Maduro  merupakan  politikus  sayap  kiri  yang  mendukung  program

sosialisme  untuk  mengendalikan  angka  kemiskinan  dan  mengatur  kontrol

pemerintah terhadap lembaga negara, swasta maupun media.9

Maduro adalah pendukung Hugo Chavez jauh sebelum Chavez menjadi

presiden.  Pada  tahun  1992,  Chavez  dipenjarakan  karena  memimpin  kudeta

terhadap  presiden  Carlos  Andres  Perez.  Maduro  adalah  salah  satu  dari  ribuan

orang  yang  mendukung  Chavez,  meskipun  pendukung  ini  harus  menyimpan

kekuatannya  sampai  pemilu  Chavez  pada  tahun  1998.  Sementara  itu,  Maduro

adalah anggota penting dari MBR-200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario

200),  dimana  Chavez  telah  menetapkan  dirinya  untuk  masuk  ke  dalam ranah

politik.  Kemudian,  MBR-200  berubah  menjadi  partai  politik,  Gerakan  untuk

Republik  Kelima,  saat  itu  Maduro  telah  menduduki  posisi  penting  di  partai.

Maduro  mendirikan  serikat  pekerja  transportasi  nasional  yang  juga  didukung

Chavez.

Di  saat  Chavez  mulai  berjuang  melawan  penyakit  kankernya,  Maduro

adalah  salah  satu  yang  kerap  terlihat  mendampinginya.  Chavez  telah  lama

berjuang melawan kanker, dan pada bulan Maret 2013 Chavez dinyatakan wafat.

Setelah pengumuman kematiannya, Maduro melangkah untuk menggantikannya

melalui pemilihan umum dengan kemenangan suara 50%.10 Ketika Maduro baru

terpilih banyak sekali  media dan para akademisi yang memprediksi bahwa era

Chavisme belum berakhir di karenakan bahwa Maduro adalah rekan yang loyal

9 Biografi nicholas maduro mors.Artikel ini di akses pada 16 april 2016 pukul  11.02 dari 
http://www.nicolasmaduro.org.ve/biografia/#.VycQlzHQt0s
10 Kemenangan nicolas maduro dan tantangan revolusi bolivarian.Artikel di akses pada 16 april 
2016 pukul 12.06 dari http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130416/kemenangan-
maduro-dan- tantangan-revolusi-bolivarian.html.
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dan banyak memiliki kesamaan dalam hal ide dan praktek.  Namun bagaimana

Pada 2016 saat ini, Setelah tiga tahun Maduro di tahta pemerintahan Venezuela,

terutama  jika  kita  melihat  dengan  mengunakan  kacamata  faktual  melalui

fenomena-fenomena yang terjadi,  pastilah  ada  perbedaan proses  dan dinamika

yang  di  alami  Maduro  dalam  mengambil  dan  memutuskan  kebijakan  untuk

menjalankan  pemerintahannya.  demi  menyesuaikan  dan  menjaga  stabilitas

pemerintahan  Venezuela,  khususnya  terhadap  sikap  dan  tindakan  Politik  luar

negeri   Venezuela  terhadap  Amerika  Serikat,  yang  selama  era  pemerintahan

Chaves  Venezuela  hampir  selalu  memasang  wajah  politik  luar  negeri  yang

berlawanan dengan kepentingan Amerika Serikat.

1.2   Rumusan Masalah

Di dalam penelitian jenis apapun, entah itu penelitian deskriptif ataupun

eksplanatif,  penentuan  masalah  penelitian  merupakan  hal  yang  paling  sentral.

Karena seluruh rangkaian dalam penyusunan penulisan skripsi ini akan bermuara

pada satu rumusan masalah tersebut.11 Berdasarkan uraian latar belakang diatas

untuk dapat diperoleh perumusan masalah yang dapat terarah, maka perlu dibuat

suatu  rumusan  permasalahan  yang  jelas,  adapun  perumusan  masalah  dalam

penelitian  ini  adalah  “Bagaimana  Politik  Luar  Negeri  Venezuela  terhadap

Amerika Serikat Pasca Hugo Chaves ?” 

1.3 Tujuan Penelitian

11 Suyanto, Bagong. Dan Sutinah (Ed.). 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif 
Pendekatan. Jakarta : Kencana Predana Media Group. Hlm. 18.
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Searah  pada  rumusan  masalah  di  atas,  dalam  penelitian  “Politik  Luar

Negeri  Venezuela terhadap Amerika Serikat  pasca Hugo Chaves”,  tujuan yang

ingin dicapai peneliti adalah :

1. Untuk  memahami  proses  penelitian  dan  penulisan  skripsi  melalui

pendekatan  ilmu  Hubungan  internasional  yang  telah  di  peroleh  selama

masa perkuliahan.

2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  Politik  luar

negeri Venezuela terhadap Amerika Serikat.

3. Untuk  mengetahui  bagaimana  Politik  Luar  Negeri  Venezuela  terhadap

Amerika Serikat Pasca Hugo Chaves.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan 

sumbangsih  untuk  perkembangan  kajian  tentang  Politik  Luar  Negeri  

Venezuela dan berguna sebagai referensi bagi Studi Kawasan Amerika  

Latin di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah

Malang. Semoga penelitian ini juga mampu membawa semangat baru bagi

peneliti-peneliti  selanjutnya  di  Jurusan  Hubungan  Internasional  

Universitas  Muhammadiyah  Malang  dalam  mengkaji  dan  

mengembangkan  penelitian tentang Politik Luar Negeri Venezuela.

1.4.2 Manfaat  Praktis
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Secara praktis Hasil dari penelitian ini juga di harapkan  nantinya 

akan memberikan sedikit  manfaat  dan masukan bagi  kalangan praktisi  

indonesia sendiri terkait dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan luar 

negeri, dengan melihat perkembangan politik luar negeri Venezuela

dari sudut pandang yang positif, sebagai contoh negara yang independen

dalam memperjuangkan  kepentingan  nationalnya  di  kancah  politik  luar

negeri.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian  pertama,  dilakukan  oleh  Benardy  Ferdiansyah  dengan  judul

skripsi  “Kebijakan  Hugo  Chaves  di  Venezuela  dalam  melawan  Hegemoni

Amerika  Serikat”12.  Tulisan  ini  menggunakan  penelitian  Deskriptif  dan

menggunakan  Teori Hegemoni Antonio Gramsci, Teori Pengambilan Keputusan

William D. Coplin, Konsep Kebijakan Luar Negeri James N. Rosenau. hal yang

kemudian  di  simpulkan  pada  penelitian  ini  adalah  AS  melakukan  intervensi

dengan  alasan  mempromosikan  demokrasi,  tetapi  sebenarnya  adalah  AS ingin

memastikan  keberlangsungan  kepentingan  nasionalnya  di  Venezuela  terkait

sumber  energi  minyak  bumi  dan  menyukseskan  pasar  bebas  AS  di  kawasan

amerika latin, kuatnya pengaruh Chaves dalam menggerakkan Venezuela maupun

kawasan berimbas pada Intervensi  AS yang terlihat  cukup dominan membenci

kepemimpinan Chaves, namun Chaves tidak tinggal diam dan menjawab bnetuk-

12 Benardy Ferdiansyah. Skripsi :  “kebijakan hugo chaves di venezuela dalam melawan 
hegemoni amerika serikat”. Hubungan Internasional. Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah. Jakarta 2011.
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bentuk  percobaan  hegemoni  AS  dengan  kebijakan-kebijakannya  yang  populis

terkait  dalam  negeri  ia  merombak  tatanan  pemerintahan  Venezuela  melalui

pendekatan  politik  hukum,  sedangkan  kawasan  melalui  pendekatan  ekonomi

politik.

Penelitian  kedua,  dilakukan  oleh  Rino  Razali  dengan  judul  skripsi

“Analisis  penerapan  kebijakan  Ekonomi  Sosialis  Venezuela  pada  masa

pemerintahan Hugo Chavez menghadapi Imperialisme Ekonomi Amerika Serikat

tahun  1998-2013”13.  Tulisan  ini  menggunakan  penelitian  Eksplanatif  dan

menggunakan  Konsep Ekonomi Sosialis. Penelitian ini mengambil kesimpulan

akhir secara sederhana dengan menguktip sebelas point penting kebijakan sosialis

yang kemudian dapat membendung pengaruh dan ancaman AS bagi Venezuela

dan kawasan.

Penelitian  ketiga,  dilakukan  oleh   Septian  Wahyu  dengan  judul  skripsi

“Strategi  Venezuela  Menyepakati  ALBA  Dalam  Menghadapi  Ekspansi

Perdagangan  Amerika  Serikat  Dikawasan  Amerika  Latin”14.  Tulisan  ini

menggunakan  penelitian  Deskriptif  Analisis  dan  menggunakan   Konsep

Regionalise.  Kesimpulan  dalam penelitian  ini  hampir  sama dengan  penelitian-

penelitian sebelumnya yang membuatnya berbeda hanyalah ruang lingkup yang

hanya terbatas pada kebijakan politik Venezuela di dalam ALBA terkait pengaruh

AS di kawasan, penulis disini menyimpulkan bahwa ALBA adalah sebuah wadah

yang di motori  oleh Venezuela, melalui ALBA Venezuela berhasil  membangun

13 Rino Razali. Journal : “Kebijakan Ekonomi Sosialis Venezuela pada masa pemerintahan Hugo 
Chavez menghadapi Imperialisme Ekonomi Amerika Serikat tahun 1998-2013”. Hubungan 
Internasional Riau
14 Septian Wahyu. Journal : “Strategi venezuela menyepakati ALBA dalam menghadapi ekspansi 
perdagangan amerika serikat di kawasan amerika latin”.
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dewan-dewan yang kemudian membuat kebijakan dalam membendung ekspansi

cara-cara neoliberal AS di Kawasan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Wahyu Hidayat  dengan judul skripsi

“Strategi Venezuela terhadap Penempatan Militer Amerika Serikat di Kolombia

periode  2009  -  2013”15.  Tulisan  ini  menggunakan  penelitian  Deskriptif  dan

menggunakan  Perspektif  Neorealisme,  Teori  Defensive  Structural  Realism,

Konsep Kepentingan Nasional, Konsep Security Dilema, Konsep Strategi. Dalam

penelitian  ini  penulis  menyimpulkan  ketika  adanya  penempatan  markas  udara

militer AS di Kolombia dalam perjanjian kerjasama DCA (defense cooperation

agreement)  antara  kedua negara  tersebut,  membuat  Venezuela yang berbatasan

langsung dengan kolombia serta  bermusuhan dengan AS merasa keamanannya

terancam “security dilema”, sehingga kemudian Venezuela menunjukan sikapnya

dengan  berperilaku  Defensive,  Melihat  ancaman  tersebut  Venezuela  merubah

strategi-strateginya  melalui   pendekatan  militer  yaitu  dengan  memodernisasi

persenjataan  dan  kerjasama  keamanan  bersama  Rusia  dan  China  di  wilayah

perairan Venezuela.

Penelitian kelima dilakukan oleh Syamsul Ma’arif dengan judul Journal

“Neososialisme  kebijakan  Ekonomi  Politik  (Pengalaman  Venezuela  di  bawah

Hugo  Chaves)”16.  Tulisan  ini  menggunakan  penelitian  Eksplanatif  dan

menggunakan  Konsep Ekonomi Politik.  Kesimpulannya  penulis  beranggapan

bahwa hadirnya Chaves sebagai pembaharu bagi Venezuela dan kawasan, mampu

15 Wahyu Hidayat. Skripsi : “Venezuela terhadap Penempatan Militer Amerika Serikat di 
Kolombia periode 2009 – 2013” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta 2015.
16 Syamsul Ma’arif. Journal : “Neososialisme kebijakan Ekonomi Politik (Pengalaman Venezuela 
di bawah Hugo Chaves)”. 
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membuat  gelombang  besar  di  negara-negara  tetangganya  untuk  meninggalkan

ikatan politik dan ekonomi yang dianggap menyengsarakan negaranya selama ini,

sehingga  secara  jelas  bermunculan  gambaran  bahwa Amerika  Latin  tidak  lagi

bersedia menjadi agen neoliberalisme.

Tabel 1

Posisi Penelitian

No Nama/Judul
Metodologi
Teori dan
Konsep

Hasil

1. Benardy

Ferdiansyah,

Kebijakan  Hugo

Chaves  di

Venezuela  dalam

Melawan

Hegemoni

Amerika Serikat

Deskriptif,
 Teori  Hegemoni

Antonio Gramsci,

Teori

Pengambilan

Keputusan

William  D.

Coplin,  Konsep

Kebijakan  Luar

Negeri  James  N.

Rosenau

Hasil dalam penelitian ini adalah

Kebijakan  Hugo  Chaves  yang

anti  terhadap  Imperial

Kapitalisme  atas  Hegemoni  AS

di  Venezuela  dan  di  kawasan

Amerika Latin. Disni Venezuela

berhasil  membendung

Hegemoni  AS  atas  beberapa

kebijakan  politik  hukum dalam

negeri dan Aliansi kawasan.

2. Rino  Razali,

Analisis

penerapan

kebijakan

Ekonomi  Sosialis

Venezuela  pada

masa

pemerintahan

Hugo  Chavez

menghadapi

Imperialisme

Eksplanatif,

Konsep  Ekonomi

Sosialis

Hugo  Chavez  menerapkan

kebijakan nasionalisasi ekonomi

di  Venezuela karena menentang

Imperialisme Amerika Serikat di

Venezuela.  Di  mulai  dengan

amandemen  konstitusi  1961dan

kebijakan  politik  ekonomi  di

kawasan  seperti  pembentukan

AlBA, Bank Selatan dsb. 
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Ekonomi

Amerika  Serikat

tahun 

1998-2013
3. Septian  Wahyu,

Strategi

Venezuela

Menyepakati

ALBA  Dalam

Menghadapi

Ekspansi

Perdagangan

Amerika  Serikat

Dikawasan

Amerika Latin

Deskriptif,

Analisis  Konsep

Regionalisme

Venezuela  berhasil  membuat

beberapa  tawaran  kebijakan

kepada  aggota  ALBA  yang

bertujuan  untuk  menguatkan

nilai-nilai independensi kawasan

serta  sebagai  bentuk  upaya

dalam  membendung  ekspansi

perdagangan  AS  di  kawasan

Amerika  Latin.kebijakan

tersebut  yaitu  pembangunan

Stasiun   TV  Amerika

LatinTelesure,  Pembentukan

Petrocaribe, Bank Selatan, dsb.
4. Wahyu  Hidayat,

Strategi

Venezuela

terhadap

Penempatan

Militer  Amerika

Serikat  di

Kolombia periode

2009 - 2013

Deskriptif,

Perspektif

Neorealisme,

Teori  Defensive

Structural

Realism,  Konsep

Kepentingan

Nasional,  Konsep

Security  Dilema,

Konsep Strategi

Hasil  dari  Penelitian  ini

menekankan pada tanggapan dan

jawaban  Venezuela  dalam

menyikapi  Penempatan  Militer

AS  yang  ada  di  Kolombia

dimana  hal  tersebut  memberi

ancaman  secara  tidak  langsung

terhadap  sisi  keamanan

Venezuela  sehingga  Venezuela

mengeluarkan  beberapa

kebijakan seperti  menambahkan

kekuatan di bidang persenjataan,

Aliansi, serta modernisasi sistem

Militer negara.
5. Neososialisme, Eksplanatif, Hasil  dari  penelitian ini  penulis
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kebijakan

Ekonomi  Politik

(Pengalaman

Venezuela  di

bawah  Hugo

Chaves)

Konsep  Ekonomi

Politik

tersebut  menggambarkan

kekuatan  Ekonomi  sosialisme

Venezuela  ala  Chaves  yang

berkaca  bahwasanya  Venezuela

adalah negara berkembang yang

bangkit  melawan  keterpurukan

melalui  kebijakan-kebijakan

yang  berani,  sehingga

menjadikan  Venezuela  sebagai

representatif  terhadap

perjuangan  negra-negara

berkembang  yang  patut  di

contoh.

1.6 Landasan Konseptual

Landasan konsep yang akan penulis gunakan adalah “Konsep Politik Luar

Negeri”  yang  dimana  konsep  ini  nantinya  akan  di  harapkan  untuk  membantu

penulis  menemukan jawaban atas  fenomena  yang  akan di  deskrepsikan dalam

penelitian ini.

1.6.1 Konsep Politik Luar Negeri

Konsep  politik  luar  negeri  sangat  penting  digunakan  dalam

menggambarkan perilaku sebuah negara terhadap negara lain. Subtansi di dalam

konsep ini mewakili  beberapa poin penting dalam mengkaji  politik luar negeri

secara  umum  dan  secara  otomatis  masih  mengandung  unsur  yang  sangat  di

butuhkan dalam penelitian ini,  seperti  kepentingan nasional dan kebijakan luar

negeri.
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Pengertian mengenai Konsep Politik luar negeri pada dasarnya merupakan

“Action Theory” dimana sebuah kebijaksanaan yang diambil  oleh suatu negara

yang di tujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara

umum  politik  luar  negeri  (foreign  policy)  merupakan  suatu  instrument  atau

perangkat  dari  formula  nilai,  sikap,  arah  serta  sasaran untuk mempertahankan,

mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia

internasional.  Salah  satu  cara  untuk  memahami  konsep  ini  adalah  dengan

memisahkannya dalam dua komponen. yaitu, Politik dan Luar Negeri :

1.  Politik  (policy)  adalah produk dari  sebuah keputusan yang di  buat

sebagai  pedoman  untuk  mengambil  tindakan,  atau  seperangkat  aksi

yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah di tetapkan

sebelumnya.  Politik  berakar  dari  konsep  “pilihan  (choice)”  dimana

sebagai  bentuk  untuk  membuat  keputusan  pilihan-pilihan  dalam

memilih tindakan untuk mencapai suatu tujuan.

2. Sedangkan  Luar  Negeri  (foreign)  lahir  dari  konsep kedaulatan  atau

wilayah  yang  membentuk  pemahaman  kepemilikan  sebuah  wilayah

atau negara.

jadi  jika  di  gabungkan  maka  politik  luar  negeri  (foreign  policy)  adalah

seperangkat cara,  aturan,  pedoman untuk memilih tindakan yang di tujukan ke

luar wilayah suatu negara.17

Pada pandangan lainnya, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar

negeri  Amerika  Serikat  Henry  Kissinger,  menyatakan  bahwa  “foreign  policy

17Buku  DR. Anak Agung, DR. Yanyan Mochamad. : “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”.
hlm.47.
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begins  when  domestic  policy  ends”.  yaitu  politik  luar  negeri  takkan  bisa  di

lepaskan dari pengaruh aspek-aspek politik dalam negeri sebuah negara. Karena

dalam  melihat  persoalan  politik  luar  negeri  sebuah  negara,  teramat  sangatlah

penting untuk mencari apa sebab atau faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan

yang di ambil oleh sebuah negara atas dasar tujuan politik luar negerinya, dalam

kacamata proses terbentuknya konsep politik luar negeri dapat sangat jelas kita

lihat apa saja yang menjadi unsur dalam  mempengaruhi proses atas sikap yang di

ambil  oleh  sebuah negara,  yaitu  :  pertama melalui  aspek politik  dalam negeri

(internal) dan yang kedua melalui aspek politik luar negeri (eksternal). Sehingga

dalam  memahami  konsep  ini  peneliti  menjadi  perlu  untuk  melihat  pengaruh

antara  politik  luar  negeri  dengan  politik  dalam  negeri  yang  terjadi,  sehingga

nantinya akan dapat di simpulkan langkah apa yang cenderung di ambil dalam

sikap luar negeri pada sebuah negara terhadap negara lain. Namun bukan berarti

politik  luar  negeri  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  tentu  saja  bisa  tapi  atas  dasar

kebutuhan analisis pada kajian ilmu hubungan internasional.

Berkaitan  dengan  itu,  Politik  luar  negeri  Venezuela  menjadi  sangat

menarik untuk di perbincangkan khususnya terhadap Amerika Serikat. Mengingat

Venezuela  adalah  sebuah  negara  yang  sangat  berpengaruh  besar  bagi  politik

kawasan di Amerika Latin dan juga menjadi salah satu negara yang paling berani

menentang sikap dan sistem Amerika  Serikat  secara  terbuka.  Venezuela  mulai

bertentangan  dengan  Amerika  Serikat,  ketika  IMF  dan  Bank  World  dianggap

menjadi  boneka imperialisme yang di  kendalikan oleh  Amerika  Serikat  dalam

menjajakan  kakinya  untuk  memperkuat  pengaruh  politik  ekonominya  di
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Venezuela dan Amerika latin. dengan cara menawarkan solusi bantuan terhadap

penanganan krisis yang melanda Venezuela pada tahun 1989 dengan harapan dan

juga  keterpaksaan  cepat  memperbaiki  krisis  yang  terjadi,  namun  apa  yang  di

dapatkan  dengan  menerima  bantuan,  Venezuela  malah  menghadapi  situasi

sebaliknya,  dalam  beberapa  tahun  ekonomi  Venezuela  kembali  pincang  dan

bahkan semakin parah,  dimana ketika syarat  bantuan yang di  tawarkan adalah

perombakan  sistem  pemerintahan  dengan  mengeluarkan  kebijakan  privatisasi

perusahaan  asing  atas  aset  kekayaan  Venezuela  dengan  bunga  besar  dalam

membayar tagihan hutang yang di berikan. Belajar dari hal itu Venezuela tak ingin

lagi mengulangi kejadian serupa,  khususnya bagi keturunan asli  kaum revolusi

sosialisme abad 21 dibawah pengikut setia Hugo Chaves, yaitu Nicolas maduro

yang selama ini telah menjadi ujung tombak bagi perubahan yang di cita-citakan

Chaves bagi Venezuela dan bahkan juga kawasan.

Di dalam Penelitian ini, Konsep Politik Luar Negeri nantinya akan penulis

gunakan  dalam merumuskan  pembahasan  khususnya  tentang  bagaimana sikap,

nilai, serta sasaran Venezuela dalam menentukan langkah politik luar negerinya

terhadap Amerika Serikat Pasca Hugo Chaves, yang tentu saja harapannya melalui

konsep  ini  pula  yang  akan  mencoba  untuk  memperjelas  batasan  dari  ruang

lingkup yang akan menjadi pembahasan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian
Dalam penulisan  proposal  ini  penulis  menggunakan  Metode  Penelitian

Deskriptif, dimana penulis akan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam hal

16



“Politik  Luar  Negeri  Venezuela  Terhadap  Amerika  Serikat  Pasca  Hugo

Chaves”.

1.7.2 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data
Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah jenis data

sekunder dimana penulis akan melakukan telaah pustaka. Tekhnik pengumpulan

data  yang  dilakukan  oleh  penulis  yakni  dengan  mencari  data  dari  berbagai

literatur, seperti melalui buku-buku, internet, majalah, surat kabar, dan sumber-

sumber yang terkait untuk mendukung penelitian dan penulisan skripsi ini.

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

1.8.1 Batasan Waktu 
Dalam penulisan  skripsi  ini,  penulis  memiliki  batasan  wilayah bahasan

dalam  melakukan  penelitian  Politik  luar  negeri  Venezuela  terhadap  Amerika

Serikat  pasca  Hugo Chaves.  Dimana jangkauan penelitian  ini  di  titik  beratkan

pada kurun waktu tahun 2013, awal kepemimpinan Nicolas Maduro hingga tahun

2016  sekarang  ini.  Namun  tidak  menutup  kemungkinan  penulis  mengambil

informasi pada kepemimpinan sebelumnya dimana selama diperlukan dan masih

menyangkut kepentingan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

1.8.2 Batasan Materi 
Mengenai batasan ruang lingkup Teoritis, tanpa bermaksud bahwa faktor-

faktor yang lain tidak penting, dalam penelitian ini penulis membatasi pengunaan

kacamata Teoritis dengan menggunakan Konsep Politik Luar Negeri sebagai alat

untuk mendeskripsikan Politik Luar Negeri Venezuela terhadap Amerika Serikat

Pasca  Hugo  chaves.  Dan  karena  uniknya  penelitian  Politik  luar  negeri  dalam
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beberapa hal penulis juga mungkin akan mengambil faktor politik dalam negeri

sebagai subtansi yang berpengaruh terhadap faktor-faktor laju Politik luar negeri

Venezuela terhadap Amerika Serikat Pasca Hugo Chaves.

1.9 Argumen Pokok

Pada  tahun  2009  Venezuela  dan  Amerika  Serikat  telah  sepakat  untuk

berdamai  dan kembali  membangun hubungan yang baik  dengan menempatkan

perwakilan  diplomat  pada  pos  masing-masing  di  setiap  negara.  Namun  pasca

wafatnyanya  Chaves  dan  di  gantikan  loyalisnya  Nicolas  Maduro,  Venezuela

mengalami gejolak krisis ekonomi yang terhitung paling parah sejak krisis tahun

1989.  Hal  itu  kemudian  mendorong  Amerika  Serikat  kembali  melakukan

intervensi-intervensi  atas  dasar  melindungi  kepentingan  ekonominya  di

Venezuela. Di sisi lain situasi internal Venezuela juga semakin mengkhawatirkan

dengan  meningkatnya  gelombang  protes  kelompok  oposisi  sayap  kanan  yang

menolak pemerintahan Maduro karena lambatnya menyelesaikan persoalan krisis.

Di  tengah  kondisi  yang  semakin  mendesak,  Nicolas  Maduro  sebagai  presiden

penerus  sayap kiri  sosialisme  abad 21 di  Venezuela  memilih  untuk cenderung

mengeras,  taat,  dan terus bertahan pada iman perjuangan mentornya,  di  dalam

perjalanan  pemerintahannya  ia  selalu  menuduh  AS  atas  biang  kekacauan  dan

krisis yang terjadi di Venezuela saat ini.  Beberapa  kebijakan pemerintahannya

yang  bertujuan  untuk  menjaga  eksistensi  dan  kedaulatan  Venezuela  malah

membawa kembali Venezuela ke dalam catatan sejarah babak baru kekacauan dan

intrik politik dengan Amerika Serikat. 
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1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika atau Kerangka Penulisan skripsi  ini  terdiri  dari  empat  bab,

Dimana dari  masing-masing  bab  memuat  fokus  poin  permasalahan  yang akan

menjadi  pembahasan  yang telah  penulis  tetapkan secara  sistemasis  di  masing-

masing bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1  Latar Belakang

1.2  Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1.4.2 Manfaat Praktis

1.5  Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu
1.6  Landasan Konseptual

1.6.1 Konsep Politik Luar Negeri
1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian
1.7.2 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data

1.8 Ruang Lingkup Penelitian
1.8.1 Batasan Waktu
1.8.2 Batasan Materi

1.9 Argumen Pokok
1.10 Sistematika Penulisan 

BAB II : Gambaran Umum Politik Luar Negeri Venezuela Terhadap 

    Amerika Serikat
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3.1 Dinamika Politik Luar Negeri Venezuela Terhadap Amerika Serikat dalam 

sudut pandang Sejarah

3.2 Posisi Venezuela Bagi Kepentingan Amerika Serikat

3.3 Wajah Kebijakan Politik Luar Negeri Venezuela Hugo Chaves

3.4 Minyak  sebagai  senjata  Ekonomi  Politik  Luar  negeri  Venezuela  

menghadapi  Dominasi  Politik  Neoliberalisme  Amerika  Serikat  di  

Venezuela dan Amerika Latin

BAB III :  Faktor-faktor yang mempengaruhi Politik Luar Negeri Venezuela

       Terhadap Amerika Serikat

3.1 Sikap Resistensi Nicolas Maduro menyikapi perilaku Amerika 

Serikat

3.2 Kondisi internal Venezuela di bawah Pemerintahan Nicolas 

Maduro

3.2.1 Kondisi Politik

3.2.2 Kondisi Ekonomi

3.2.3 Kondisi Sosial

3.2.4 Kondisi Keamanan

3.3 Konstitusi berdasarkan rancangan GBHN Venezuela di bawah 

Pemerintahan Nicolas Maduro ( plan de la patria 2013 - 2019 )

BAB IV : Kebijakan Luar Negeri Venezuela Terhadap Amerika Serikat

4.1 Isu politik sosial Venezuela terhadap Amerika Serikat

4.1.1 Pembatasan Visa bagi warga negara AS 
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4.1.2 Pengusiran sejumlah Duta Besar AS

4.1.3 Memutus hubungan diplomatik dengan Panama yang menjadi 

mitra ekonomi terdekat AS di Amerika Tengah

4.2 Isu politik keamanan Venezuela terhadap Amerika Serikat

4.2.1  Dekrit negara darurat

4.2.2 Memperkuat kerjasama  Militer, Ekonomi bersama Rusia dan Cina

BAB V  : Penutupan

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran
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