
BAB II

GAMBARAN UMUM POLITIK LUAR NEGERI VENEZUELA

TERHADAP AMERIKA SERIKAT

2.1 Dinamika Politik Luar Negeri Venezuela Terhadap Amerika Serikat  

dalam sudut pandang Sejarah

Sejarah awal  dari  poin penting Politik  Luar  Negeri  Venezuela terhadap

Amerika  Serikat  dimulai  Pada  bulan  Desember  tahun  1823,  Ketika  Presiden

Amerika  Serikat  ke  5  James  Monroe  mengumumkan  penolakannya  terhadap

perluasan lebih lanjut dominasi negara-negara eropa di seluruh daratan Amerika

yang di lakukan oleh kelompok negara persekutuan suci (Holly Alliance)

18 antara  Rusia,  Prusia,  Austria,  dan  Perancis  demi  mencegah  penyebaran

kemerdekaan ke wilayah kekuasaan koloni mereka. Monroe berpidato “Seluruh

tanah di Amerika, Mulai saat ini tidak boleh lagi di jadikan ajang kolonisasi oleh

negara-negara Eropa. Kita harus menggangab setiap tindakan dan usaha mereka

untuk memperluas sistem politik di bagian manapun di benua ini sebagai bahaya

bagi kedamaian dan keselamatan kita”. 

Pidato  Monroe  dengan  jelas  melarang  negara-negara  Eropa

mengkolonialisasi  atau  mencampuri  urusan  negara-negara  di  benua  Amerika.

18 The Holly Alliance Treaty. Perjanjian ini, yang disusun oleh Tsar Alexander, mencerminkan
kembali  ke  politik  konservatif  di  Eropa  setelah  perjuangan  panjang  melawan  Revolusi  dan
Imperial Perancis. Hal ini kemudian disetujui oleh semua penguasa Eropa kecuali Raja Inggris,
yang menolak untuk menandatangani dengan alasan konstitusional, Paus Pius VII menolak untuk
memperbaiki  hubungan  dengan  raja  Protestan,  dan  Sultan  Turki. Kedua  Castlereagh  dan
Metternich  menepis  kata-kata  perjanjian  sebagai  sebagian  besar  tidak  berarti,  dan  ssedikit
pengaruh pada kebijakan dari penandatangan. Liberal dan nasionalis membenci Aliansi sebagai
simbol  Pemulihan  reaksioner. Artikel  di  akses  pada  22  Juni   2016  pukul  01.56  dari
http://www.napoleon-series.org/research/government/diplomatic/c_alliance.html
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Dimana  semua  bentuk  tindakan,  upaya,  serta  pengaruh  yang  di  lakukan  oleh

negara-negara  Eropa   yang  ditujukan  untuk  seluruh  daratan  Amerika  akan  di

anggab  sebagai  ancaman  terhadap  Amerika  Serikat  sendiri.  yang  kemudian

pengumuman ini di kenal dengan nama doktrin Monroe. Pada satu sisi Doktrin

Mondroe  terlihat  sebagai  sebuah semangat  baru  dalam membangun  solidaritas

bersama  negara-negara  di  Amerika  Latin  yang  baru  merdeka  dengan  sikap

melindungi  mereka  dari  intervensi  bangsa  Eropa.  Akan  tetapi  di  sisi  lainnya

Amerika  Serikat  juga  menciptakan  hal  tersebut  menjadi  haknya  untuk

mengintervensi urusan dalam negeri dari negara-negara Amerika Latin.19

Proses  awal  dari  tindakan  intervensi  hasil  dari  implementasi  doktrin

Monroe Amerika Serikat di mulai pada tahun 1840-1848 yang terjadi dalam kasus

sengketa perbatasan Antara Inggris, Guyana, dan Venezuela mengenai sebidang

tanah  di  hulu  sungai  Orinoco20,  Dimana  dalam  kasus  ini  Amerika  Serikat

melibatkan diri  sebagai  sosok penengah  untuk memuluskan perundingan demi

mencegah  terjadinya  konflik.  Wajah  keberhasilan  pengaruh  Amerika  Serikat

dalam keterlibatan dan Diplomasinya terlihat ketika Inggris berjanji untuk tidak

akan mengokupasi wilayah yang menjadi persoalan tersebut.21 Hal ini kemudian

di  anggap  baik  bagi  negara  Venezuela,  pemerintahan  Venezuela  saat  itu

memandang Amerika Serikat adalah sebuah sosok negara pelindung bagi prinsip

dan institusi demokrasi serta di persepsikan pula sebagai saudara tua Venezuela

19 Harper, Charles L. Dan Kevin T. Leicht. Exploring Social Change: Amerika and the World, 5th 

ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
20 Saleem Akhbar, “USA Policy of Intervention : A Critical Analysis, “ India Quarterly, No 1&2 
Jan-Jun 2003.
21 Ibid

24



yang  menjalin  kerja  sama  berazazkan  persaudaraan  sesama  bangsa  Amerika

khususnya dengan Venezuela.

Kerjasama  antara  Venezuela  dan  Amerika  Serikat  terlihat  sangat  aktif

bermula pada maklumat perjanjian yang di bangun oleh kedua negara pada tahun

1836 yang menyangkut pada sisi kerjasama perdagangan dan hak maritim. Isi dari

perjanjian  tersebut  antara  lain  adalah  menjamin  perlakuan  yang  adil  terhadap

kapal dan pedagang antar negara. Pada tahun 1860 Hubungan kedua negara pun

semakin berkembang dimana kedua negara kembali meratifikasi perjanjian yang

berisikan  peraturan-peraturan  yang  menjamin  kebebasan  perlayaran,  anti

pembajakan, serta perdagangan yang adil antar negara. Terlepas dari kedekatan

geografis serta kekayaan sumber daya alam, Mulanya dari hal tersebutlah terlihat

bahwa  kedua  negara  memiliki  kedudukan  yang  mirip  dalam  hal  kepentingan

bidang hak-hak maritim.22 Dapat dikatakan dalam masa-masa awal hubungan dan

kerjasama  antara  Venezuela  dan  Amerika  Serikat  keduanya  memiliki  berbagai

macam  kepentingan  yang  sejalan,  selain  terakomodirnya  kepentingan  kedua

negara  secara  seimbang.  dan  juga  tidak  adanya  sikap  permusuhan  yang

berlebihan, sehingga menguatkan hubungan antar kedua negara.

Catatan penting kedua, antara politik luar negeri Venezuela dan Amerika

Serikat di rekam dalam situasi permulaan memburuknya sikap kedua negara. yang

di mulai pada saat era akhir 1990-an, dimana Presiden Venezuela saat itu Carlos

Andres  Perez  menjalin  kerjasama dengan Internasional  Monetary Fund (IMF).

Kerjasama itu di lakukan atas dasar memajukan perekonomian Venezuela yang

22 Ibid, hal. 53.

25



saat itu sedang tidak stabil akibat birokratisasi dan tingkat korupsi yang tinggi dari

pemerintahan  sebelummnya,  Kebingungan  akan  instabilitas  yang  terjadi  pada

pemerintahan  saat  itu  memaksa  Perez  untuk  mengambil  langkah  cepat  dalam

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara menerima saran dan bentuk

kebjakan dari IMF. Produk tawaran kebijakan IMF secara umum adalah dengan

melakukan  reformasi  sistem  ekonomi  neoliberal  dengan  cara  membuka  dan

membebaskan  pasar  secara  luas  di  Venezuela.  menyetujui  solusi  tersebut

pemerintahan  Perez  pun dengan  sigab  mengambil  langkah-langkah  yang  lebih

teknis  dimana  alhasil  semua  sektor-sektor  perekonomian  yang  tadinya  di

kendalikan oleh negara mulai di serahkan kepada swasta. Kebijakan neo liberal ini

kemudian menguntungkan pihak pemodal asing untuk masuk dan mengeksploitasi

sumber  daya  yang  ada  secara  lebih  mudah  dan  menariknya  yang  menjadi

mayoritas dalam pasar di Venezuela adalah para pemodal-pemodal dari Amerika

Serikat.23

 Meskipun demikian pemerintah tetap memandang sistem neoliberalisme

secara  positif  karena  di  cita-citakan  sebagai  solusi  yang  paling  cepat  dalam

menjawab permasalah perekonomian di Venezuela. Seperti menciptakan lapangan

pekerjaan  yang  bertujuan  menekan  angka  kemiskinan  negara  serta  membantu

negara secara  tidak  langsung dalam membangun fasilitas-fasilitas  umum, yang

kemudian hal itu di harapkan akan dapat menekan defist negara. sedangkan yang

terjadi di Venezuela malah tidak sesuai dengan apa yang di harapkan sebelumnya,

Instabilitas dalam negeri  Venezuela malah semakin melonjak di segala bidang.

23 Ibid
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Harga-harga  mulai  naik  tak  terkendali,  pengangguran  mencapai  14%,  Inflasi

mencapai 80,7% dan lebih dari 80 % rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan.24

Kemarahan masa rakyat  saat itu  tak dapat terbendungi dengan kesadaran akan

ketertindasan mereka, kemudian terjadilah peristiwa anarki terbesar yang pernah

terjadi  dalam  sejarah  Venezuela.  Kerusuhan,  Pemberontakan,  penjarahan,

bentrokan terjadi selama tiga minggu di seluruh tempat di Caracas.  kebingungan

pun terjadi di pemerintahan sehingga memaksa presiden sebelum Chaves yaitu

Carlos  Andres  Perez  Rodriguez  mengambil  kebijakan  dengan  menurunkan

personil  militer  dan  polisi  ke  jalan  untuk  menghadapi  massa  yang  sedang

berontak, dan sekitar 3000 orang tewas, Fenomena berdarah ini adalah bab gelap

bagi sejarah Venezuela peristiwa ini di kenal dengan nama “Caracaso”. 

Namun  dari  kerusuhan  ini  kemudian  membangun  kesatuan  di  dalam

angkatan bersenjata yang memicu terbentuknya organisasi pemberontakan MBR-

200. Di motori oleh para militer yang di pimpin oleh Hugo Chavez Frias, Pada

awalya mereka mempertanyakan sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan

yang  menindas  rakyat  dalam  peristiwa  berdarah  sebelumnya.  melaui  diskusi-

diskusi yang jalankan oleh para perwira-perwira muda dan anggota militer yang

berlatar  belakang  dari  keluarga  kaum tani  kekuatan  gerakan  ini  pun  semakin

menguat dengan bertambahnya kaum-kaum muda tersebut.

Rencana  Kudeta  pun  akhirnya  terjadi,  Chaves  dan  kawan-kawan  pada

tanggal 4 Februari 1992 melancarkan ide penurunan Presien Carlos Andres Perez

24 Artikel di akses pada 22 Juni  2016 pukul 01.59 dari 
http://www.militanindonesia.org/teori/sejarah/8086-gerak-menuju-sosialisme.html
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atas sikap kebijakan neoliberal yang mereka anggap kejam dan sangat merugikan

rakyat. Namun, pemberontakan tersebut gagal dan Chaves pun menyerah dengan

syarat  mendapat  sebuah  kesempatan  berpidato  tentang  keluh  kesahnya  atas

terjadinya  kebobrokan  oleh  pemerintahan  saat  itu  di  depan  televisi  nasional.

Dengan tampilan baret merah Chaves menyatakan tanggung jawabnya atas kudeta

tersebut  dan  ia  di  penjarakan  selama  dua  tahun.25 Selama  Chaves  di  penjara

gerakan rakyat hadir dan semakin menguat dengan mendukung pendapat Chaves

sebelumnya  dalam  menolak  neoliberalisme.  Rakyat  mendukung  pemikiran

Chaves Meski Chaves di penjara dimana kelompok pergerakkan dan Chaves terus

berusaha membangun kontak.

Pada tahun 1993 berlangsung pemilu di  Venezuela yang di  menangkan

oleh Rafael Caldera. dalam kampanye-kampanyenya ia kuat menggunakan isu-isu

populis yang di gunakan Chaves sebelumnya demi merebut suara mayoritas saat

itu. Di tahun 1994, Rafael Caldera mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan

mereka  yang  terlibat  dalam percobaan  kudeta  di  tahun  1992,  termasuk  Hugo

Chaves.  Meski Caldera memiliki pendukung yang yang tergolong hampir 80%

banyaknya,  ntah  itu  seperti  dari  golongan  suara  partai  sosial  demokrat,  sayap

kanan-tengah, dan juga golongan partai-partai kiri. Namun pemerintahan Caldera

belum cukup mampu untuk menyelesaikan persoalan warisan dari pemerintahan

sebelumnya  pada  tahun  1994  terjadi  krisis  dimana  kondisi  perekonomian

Venezuela  menjadi  semakin  runyam dan tidak  stabil.  Krisis  tersebut  memaksa

Bank Sentral Venezuela menyelamatkan sedikitnya 15 bank yang bangkrut, di lain

25 Artikel di akses pada 22 Juni  2016 pukul 02.10 dari 
http://www.marxist.com/belajar-dari-revolusi-venezuela-jorge-martin.htm
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sisi  pemasukan keuangan pemerintah juga menurun drastis karena harga minyak

yang terjun bebas.  Rafael  Caldera dan pemerintahannya mengulangi  kesalahan

yang sama dengan pemerintahan sebelumnya,  mereka tidak memiliki  alternatif

lagi untuk membebaskan rakyat dari krisis, dengan terpaksa pemerintahannya pun

melanjutkan  kebijakan-kebijakan  seperti  yang  di  arahkan  IMF.  Dimana

perusahan-perusahan milik negara di privatisasi  bahkan kali  ini  dengan jumlah

yang  lebih  besar,  salah  satunya  yang  di  ambil  alih  oleh  pihak  swasta  adalah

perusahaan besi dan baja SIDOR (Orinoco Steel).26

Sejak Chaves di bebaskan dari penjara, ia bersama kelompoknya MBR-

200 kembali menyusun  pergerakan ke seluruh pelosok negeri dan menghimpun

kekuatan rakyat dengan membentuk komite-komite bolivarian serta menyerukan

pembentukan Majelis Konstituante. Bersama dengan gerakannya ia menjalankan

program-program  yang  tersusun  secara  lebih  sistematis  berutujuan  untuk

menampung informasi mengenai harapan dan keinginan rakyat serta melakukan

bentuk kerja nyata demi mengubah kondisi masyarakat. Pada pemilu tahun 1998

Chaves  bersama ide  Revolusi  Bolivariannya berhasil  menduduki  tahta  teringgi

sebagai   Presiden  Venezuela  dengan  perolehan  suara  sebesar  59%.  Tindakan

revolusi  pertama  yang  di  lakukannnya  adalah  merubah  konstitusi  yang  lebih

memihak  kepada  rakyat,  Chaves  dengan  ide  Sosialis  Bolivariannya  kemudian

mengumumkan  hasil  rancangan  undang-undang  dengan  melibatkan  partisipasi

dan menetukan persetujuan konstitusi yang baru pada seluruh rakyat.

26 Michael McCaughan, The Battle of Venezuela, London, Latin American Bureau, 2004.
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Tabel 2
Poin-poin Landasan Kebijakan Bolivarianisme Hugo Chaves

1 Kedaulatan Politik dan Ekonomi Venezuela ( Anti Imperialisme )

2
Partisipasi Politik akar rumput dari populasi rakyat melalui pemilihan

umum, referendum, dan kebebasan berorganisasi
3 Swasembada ekonomi  (pangan, energi, dll)
4 Memicu sentimen nasional dan pelayanan politik
5 Distribusi merata dari hasil pendapatan minyak

6
Menghapus korupsi  dan menghapus sistem dwi parta  (puntofijismo)27

dengan cara konstitusional
    Sumber : Judith Levin, Modern World Nations; Hugo Chaves(New York : Chealsea House

      Publishers 2007), h.7928

Selama Chaves menjabat, perubahan-perubahan di dalam negeri pun mulai

terlihat  kontras  menjadi  lebih  baik  dari  persoalan-persoalan  yang  Venezuela

hadapi  pada  pemerintahan  sebelumnya.  Chaves  terbilang  berhasil  menurunkan

angka  kemiskinan  dan  pengangguran  secara  signifikan  selama  ia  memerintah.

Beberapa kebijakan ekonomi pemerintahan Chaves diantaranya adalah pembaruan

ekonomi dengan mengeluarkan Undang-Undang Reformasi Kepemilikan Tanah

yang menetapkan bahwa pemerintah bisa mengambil alih lahan-lahan tidur dan

tanah milik swasta. Pemerintah Hugo Chavez juga mengeluarkan Undang-Undang

Hidrokarbon  yang  menjanjikan  royalti  fleksibel  bagi  perusahaan-perusahaan

swasta  yang  mengoperasikan  tambang  minyak  milik  pemerintah.  Selain  itu,

27 Pada pemilu 30 November 1952 kandidat  dari  pemerintahan yang di  dukung pihak militer
kolonel Marcos Perez Jiminez menjadi Presiden dan memerintah sampai tahun 1958 karena di
gulingkan  oleh  kelompok  kiri  dan  demokrat.  Setelah  jatuhnya  pemerintahan  militer  kolonel
Marcos Perez Jiminez terjadi perundingan antara dua partai besar yaitu Accion Democratica (AD)
dan  partai  kristen  Demokrat  yaitu  Comite  de  organization  Politica  Electoral  Independent
(COPEI). Perundingan ini di kenal dengan nama  “Puntofijismo”  dan Pakta ini bertujuan untuk
mengontrol perpolitikan Venezuela dan membuat partai AD dan COPEI berbagi kekuasaan yang
menyebabkan dominasi kedua partai ini secara beberapa tahun kedepan. 
Ibid. Hlm. 60
28 Bernardy Ferdiansyah, Kebijakan Hugo Chavez di Venezuela dalam Melawan hegemoni 
Amerika Serikat., hal.23
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Pemerintah Hugo Chavez melakukan pematokan mata uang Venezuela pada dollar

Amerika  Serikat  serta,  kontrol  harga  dan  penjualan  mata  uang  asing  untuk

membantu perekonomian. Langkah paling radikal yang dilakukan yaitu dengan

mengeluarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di

Venezuela.  Adapun  perusahaan  asing  yang  terkena  nasionalisasi  antara  lain

Chevron, Royal Dutsch Shell, Repsol, dan ExxonMobil. Tujuan dari nasionalisasi

perusahaan  ini  adalah  untuk  menguasai  kembali  ladang  ladang  minyak  yang

sebelumnya dikuasai oleh pihak asing.

Beberapa kebijakan program-program pembaharuan dalam negeri  pemerintahan

Hugo Chaves di bawah konstitusi baru, Di antaranya :

1. Pembaruan Ekonomi.

2. Reformasi Sistem Keuangan Negara.

3. Menangkal Propaganda Ideologi Liberal Kapitalisme Amerika Serikat.

4. Mendirikan Dana Pembangunan Nasional (FONDED).

5. Diversivikasi  Ekonomi.  Bertujuan  untuk  mengurangi  ketergantungan

ekspor minyak ke Amerika Serikat.

6. Mendirikan Badan Usaha Milik Negara.

7. Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan.

8. Pembaharuan kontrak minyak Venezuela.
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Dari kebijakan-kebijakan sosiais Chavez yang dirasa sempit dan terbatas

bagi  kepentingan  asing  membawa  dampak  buruk  terhadap  pola  hubungan

Venezuela  dengan  Amerika  Serikat.  Terutama  pada  kebijakan  Chaves  dalam

menasionalisasi  perusahaan-perusahaan  swasta  yang  banyak  di  dominasi  oleh

kepemilikan pengusaha Amerika Serikat. Sejak Venezuela di bawah pemerintahan

Hugo  Chavez  ada  bayak  sekali  bukti  yang  menunjukan  tanda-tanda

ketidakharmonisan kedua negara, Sebagai Berikut :

1. Ketika  Hugo  Chavez  terpilih  banyak  dari  kebijakan-kebijakannya  yang

secara langsung menentang bentuk-bentuk kapitalisme internasional dan

Neoliberalisme,  ia  juga  mengecam adanya  perdagangan  bebas.  Hal  itu

kemudian mengakibatkan adanya intervensi dari Amerika Serikat perihal

kerugian atas kebijakan Chaves bagi kepentingan AS di Venezuela. Salah

satu bukti  nyata  tindakan Intervensi  AS di  Venezuela adalah percobaan

kudeta untuk menggulingkan jabatan Kepresidenan Hugo Chavez dengan

bekerja  sama  para  kelompok  oposisi  yang  mayoritasnya  adalah  kaum-

kaum borjuis Venezuela untuk menolak sistem pemerintahan Chavez, tapi

akhirnya gagal di karenakan rakyat tetap berpihak pada Hugo Chavez. dari

itulah  yang  kemudian  mendasari  Chavez  untuk  membuat  kebijakan-

kebijakan yang radikal anti terhadap Amerika Serikat.29

2. Adanya  kebijakan  nasionalisasi  perusahaan  asing  di  Venezuela  dan

persepsi  anti  Amerika  Serikat,  dimana kebijakan ini  di  dasari  atas  cara

29 Artikel di akses pada 23 Juni  2016 pukul 02.04 dari 
http://publikasi.umy.ac.id/files/journals/8/articles/892/public/892-2356-1-PB.pdf
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pandang Hugo Chaves melihat adanya eksploitasi terhadap minyak secara

besar-besaran oleh AS.30

3. Tanda hubungan kedua negara semakin memuncak ketika Hugo Chavez

mengusir  dubes  AS  pada  bulan  September  tahun  2008  terkait  polemik

kegiatan  AS di  Bolivia  tetangga dekat  Venezuela  ,  dimana saat  itu  AS

masih  di  pimpin  oleh  George  W.  Bush  AS  juga  membalas  dengan

mengusir dubes Venezuela.31 
Memasuki  akhir  tahun  2008  Ketika  Terpilihnya  Barrack  Obama

menggantikan Bush Pada bulan November seakan membawa angin  segar  bagi

hubungan Venezuela dan AS, tekanan masyarakat AS atas tindakan politik luar

negeri  bush  yang  di  anggab  buruk  serta  pribadi  Obama  sendiri  yang

mengutamakan soft politik menggiring perubahan ke arah yang lebih baik bagi

kedua  negara  tersebut,  dapat  kita  lihat  dari  fenomena  yang  terjadi  dalam

kepemimpinan AS yang baru. Antara lain :
1. Dalam pertemuan  Konfrensi  Tingkat  Tinggi  negara-negara  Amerika

Presiden  Hugo Chavez  mendekati  Menlu  AS Hilarry Clinton  untuk

membicarakan  penempatan  kembali  dubes  masing-masing  negara

untuk kembali ke pos-pos mereka sebelumnya.32

2. Lahirnnya  awalan  positif  yang  meluluhkan  persepsi  anti  AS  bagi

Venezuela,  yang  di  sebabkan  oleh  kebijakan  pemerintahan  Obama

untuk  menutup   penjara  Guantanamo,  masyarakat  Venezuela  dan

30 Ibid.
31Artikel di akses pada 23 Juni  2016 pukul 03.04 dari
 http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=70757 
32 Venezuela akan Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan AS, 
Artikel di akses pada 23 Juni  2016 pukul 03.04 dari 
http://www.mediaindonesia.com/read/2016/06/19/70540/42/6/  
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internasional  melihat  adanya  sifat  kooperatif  dari  kebijakan  AS  di

bawah pemerintahan yang baru.33

2.2 Posisi Venezuela Bagi Kepentingan Amerika Serikat

Venezuela  adalah  sebuah  negara  republik  yang  terbentuk  dari  jajahan

kolonial Spanyol, terletak tepat di pantai utara Amerika Selatan yang melingkupi

blok laut Karibia. Negara ini berbatasan dengan Kolombia di Barat, Guyana di

Timur, dan Brazil di Selatan. Luas Wilayah Venezuela sekitar 912.050 kilometer

persegi  dengan  ibukota  bernama  Caracas.  Nama  Venezuela  di  berikan  oleh

penjelajah Spanyol yang pertama kali tiba di benua Amerika Selatan. Pada saat itu

mereka melihat adanya sebuah kampung indian yang berdiri di atas danau, yang

mengingatkan  mereka  pada  perkampungan  di  atas  sungai  Venezia  Italia.

Tercetuslah “Venezuela” yang dalam bahasa Spanyol berarti Venezia kecil.

  
Bagi  Amerika  Serikat,  Venezuela  adalah  sebuah  negara  yang  harus  di

kuasai karena kekayaan alamnya yang melimpah serta memilik posisi geografis

yang strategis bagi kepentingan AS di Amerika Selatan. Venezuela tercatat sebagai

salah satu negara Amerika Latin pemasok bahan baku terbesar yang sudah sejak

lama menguntungkan AS. Disamping tenaga kerja buruh yang murah, selain itu

Venezuela juga Pengekspor minyak bumi terbesar bagi 80% kebutuhan energi AS.

Namun Venezuela termasuk kawasan berkembangnya paham kiri di lingkungan

33 Penjara rahasia Guantanamo terletak di kepulauan Kuba yang dibentuk beberapa bulan pasca
peristiwa  11  September  2001  oleh  pemerintahan  Bush.  Hal  ini  dilakukan  Bush  untuk
menginterogasi  para  tahanan  yang  dituding  terlibat  aksi  teroris.  Hingga  saat  ini,  250  orang
mendekam dalam tahanan Guantanamo. Tanpa melalui prosedur pengadilan, mereka disiksa dan
tidak memperoleh hak asasinya. arah baru politik global AS, Artikel di akses pada 24 Juni  2016
pukul 12.04 dari http://internasional.kompas.com/read/2013/03/14/02365334/
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Amerika  Latin  yang  banyak  menentang  kebijakan-kebijakan  neoliberalisme

ciptaan Amerika Serikat, sehingga mendorong kuat ambisi intervensi AS bersama

korporasi bisnis dan badan inteligensinya untuk dapat menguasai Venezuela.34 
Bisa dikatakan Amerika serikat memandang Venezuela adalah negara yang

paling memiliki dampak paling besar di  kawasan Amerika Latin yang terbukti

mampu mempengaruhi kawasan secara masive, karena ia memiliki sumber segala

energi utama bagi kepentingan dan ancaman AS. Terkait hal itu tentunya Amerika

Serikat  menginginkan  sebuah  kawasan  Amerika  Latin  khususnya  Venezuela

menjadi  daerah  yang  berada  di  bawah  pengaruh  kekuasaannya.  Selain  karena

Venezuela kaya akan sumber daya alam, Amerika serikat juga merasa terancam

akan  perkembangan  paham kiri  yang  berdekatan  dengan  negaranya.  Sehingga

membuat Venezuela menjadi sangat-sangat penting untuk di kuasai oleh AS.

2.3 Wajah Kebijakan Politik Luar Negeri Venezuela Hugo Chaves

Pada  awal  pemerintahan  Hugo  Chaves  terlihat  jelas  bahwa  revolusi

bolivarian di Venezuela yang berlandaskan gerakan kiri menciptakan kebijakan-

kebijakan  luar  negeri  yang  anti  terhadap  sistem  neoliberalisme  yang  sempat

makmur di Venezuela pada masa pemerintahan sebelumnya. sedangkan sikap anti

Amerika Serikat  Chaves  sendiri,  memanas ketika terdapatnya  bukti  bahwa AS

bekerja  sama  dengan  para  kelompok  oposisi  yang  berusaha  menggulingkan

pemerintahannya.  Hal  tersebut  kemudian  terlihat  pada  pidato-pidatonya  yang

sering  mengutuk  tindakan-tindakan  politik  luar  negeri  Amerika  Serikat  di

34Jurnal : Kepentingan Venezuela Untuk Membuka Kembali Foreign Direct Investment (FDI) 
Dari Chevron.  Ni Made Ovsamtena Uitsi Bevugni,  Made Anom Wiranata, S.IP,M.A, Ayu Intan 
Prameswari, S.IP,M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dam Ilmu Politik Universitas Udayana.
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berbagai negara. Pada kesempatan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

antar negara-negara  benua Amerika bertempat di Quebec, Kanada tahun 2001.

Hugo  Chaves  dengan  tegas  menentang  terwujudnya  Free  Trade  Area  of  the

Americas FTAA, sebuah blok perdagangan regional yang di usulkan oleh Amerika

Serikat. FTAA bertujuan unutk menciptakan  sebuah “zona perdagangan bebas”

yang terbesar di dunia, beranggotakan 34 negara belahan barat, termasuk 800 juta

masyarakat dunia.35  

 FTAA jelas bersinggungan dengan pandangan landasan politik luar negeri

Independensi yang Chaves dan pemerintahannya impikan, dimana sebuah negara

memiliki kendali penuh atas kebijakan-kebijakan luar negeri untuk menentukan

nasib  negaranya.  Dari  kekecewaan  tersebut  kemudian  Chaves  membentuk

Lembaga bagi regional Amerika latin yang sepaham dengan politik luar negeri

Venezuela  yaitu  Alternative  Bolivariana  Para  Las  Americas  atau  di  singkat

dengan  ALBA  sebagai  bentuk  boikot  terhadap  FTAA.36 Beda  halnya  dengan

FTAA, ALBA memiliki visi dan misi untuk mendorong blok perdagangan yang

berorientasi  sosial,  sederajat,  dan  berkeadilan  bagi  kemanusiaan.  dibandingkan

pro-pasar FTAA yang selama ini di gunakan untuk memaksimalkan profit.

ALBA merupakan wadah kerjasama regional yang melingkupi  kawasan

Amerika Latin dan Karibia.  Sebuah kerjasama yang resmi di bentuk pada tahun

2001  melalui  Association  of  Caribbean  States  Summit  (ACS)  di  Venezuela.37

35 Golinger,The Chaves Code : Cracking US Intervention in Venezuela, h.32.
36Ibid. H. 33
37Martin Hart Landsberg, “ALBA and the Promise of Cooperative Development,” Artikel di akses
pada 24 Juni  2016 pukul 13.15 dari http://venezuelanalysis.com/analysis/5855
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ALBA bisa dikatakan sebagai kebijakan awal bentuk politik luar negeri yang di

lahirkan oleh pemerintahan Chaves dalam membangun integritas dan solidaritas

ekonomi-politik  kawasan,  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  saling  melengkapi

(tidak  berkompetisi),  solidaritas  (tidak  mendominasi),  kerja  bersama  (tidak

mengeksploitasi), dan menghormati kedaulatan rakyat (dibanding korporasi) bagi

kemajuan  tenaga-tenaga  kerja  produktif  negara-negara  yang  lebih  miskin,

sekaligus juga menjadi penyeimbang kerjasama perdagangan bebas di kawasan

yang telah ada seperti FTAA.38 Tujuan dari ALBA khususnya adalah membangun

masa depan Amerika Latin yang sejahtera, menghancurkan ketidaksetaraan sosial

dan menciptakan wilayah yang mampu menjalankan bentuk perekonomian sendiri

di tengah globalisasi, melalui strategi-strategi sosial, budaya, ekonomi dan politik

yang ada di kawasan Amerika Latin.

Hugo  Chaves  sebagai  sosok  pionir  dalam  meyakinkan  negara-negara

anggota kemudian mengambil  langkah dengan mendirikan  Bank of  The South,

untuk  mewujudkan  keseriusan  ALBA bagi  Amerika  Latin,  dalam membangun

sebuah kawasan yang terintegrasi, maju, mandiri dan bebas dari intervensi asing.

Bank  Selatan  memiliki  tujuan  khusus  untuk  melepaskan  resep-resep  IMF dan

Bank  Dunia  dalam  pemaksaan  sistem  neokolonialisme  ekonomi  pasarnya  di

kawasan.39 Selain  itu  ALBA juga  membentuk  sebuah  kemitraan  dana  yang  di

kenal dengan nama  Compensatory funds of Structural Convergence.  Tujuannya

adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam level pembangunan negara-negara

38Ibid.
39 Artikel di akses pada 24 Juni  2016 pukul 13.15 dari http://www.dw.com/id/amerika-latin-
gagas-bank-pembangunan/a-2933436
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dan sektor-sektor produktif. Compensatory funds memilikki kemiripan tugas yang

di jalankan oleh Bank Dunia ketika pertama kali didirikan pada masa akhir Perang

Dunia II. Yakni untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan keuangan kepada

banyak negara yang ekonominya mudah di serang oleh krisis.  Dengan adanya

bantuan dari Compensatory Funds, negara-negara yang miskin terbantukan untuk

mengurangi  resiko  kerugian  hingga  ke  tingkat  yang  tidak  membahayakan

stabilitas ekonomi nasionalnya. Compensatory Funds bukanlah bantuan berkedok

hutang seperti  yang di  anut  oleh  IMF dan Bank Dunia,  Namun lebih  bersifat

sebagai Bank Asuransi. 

Tabel 3

Jumlah Dana yang di tujukan oleh Venezuela ke Negara Anggota ALBA
tahun 2005-2010 ( Menurut mata uang dolar Amerika)

Negara Tujuan Jumlah Uang

Cuba 18.776.000.000

Bolivia 6.724.000.000

Nicaragua 5.523.000.000

ALBA Bank 1.350.000.000

Haiti 440.000.000

Honduras 130.000.000

Dominica Republik 8.000.000
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Sumber: “Cuanto cuesta el alba 28/9/2008 Caracas,” artikel diakses pada 25 Juni 2016 pukul 11.34
dari http://www.eluniversal.com/2008/09/28/pol_art_cuanto-cuesta-el-alb_1062204.shtml  .

Selain  membentuk  ALBA dan  badan  turunannya  Banco  del  sure  yang

berazazkan  kerjasama  dan  integrasi  ekonomi  di  antara  negara-negara  Amerika

Latin.  Venezuela  juga  berupaya  untuk  memperkuat  persatuan  bersama negara-

negara Amerika Selatan di dalam organisasi Mercosur, dengan menciptakan dua

program besar yang bernama Petrosur dan Telesur.40 Petrosur adalah perusahaan

minyak  gabungan  yang  melingkupi  seluruh  Amerika  Selatan,  bertujuan  untuk

menyatukan industri minyak negara dari berbagai pemerintahan Amerika Selatan

untuk  menciptakan  senjata  ekonomi  upaya  membendung  hegemoni  Amerika

Serikat di kawasan. Sedangkan Telesur adalah TV seluruh Amerika Selatan yang

terletak di Venezuela, bertujuan untuk menyediakan berita dari perspektif rakyat

Amerika  Selatan.  Positifnya  anggota-anggota  Amerika  Selatan  Seperti  Brazil,

Bolivia,  Argentina,  dan Uruguay memberikan dukungannya pada dua program

tersebut.41

2.4 Kekuatan  Minyak  sebagai  senjata  Ekonomi  Politik  Luar  negeri  

Venezuela  menghadapi  Dominasi  Politik  Neoliberalisme  Amerika  

Serikat di Venezuela dan Amerika Latin

Sejak tahun 1920 Sumber daya minyak bumi telah menjadi andalan bagi

ekonomi  Venezuela,  dimana  menyumbang  berkisar  seperempat  dari  produk

domestik bruto  (PDB), dan menguasai 80% dari  pendapatan ekspor. Di tahun

1987 hingga  1997 ekspor  minyak  Venezuela  sangat  bergantung  pada  Amerika

40 Soyomukti, Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal, h. 145.
41 Ibid, h. 146.
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Serikat,  Dimana  AS  menjadi  tujuan  negara  ekspor  minyak  terbesar  bagi

Venezuela, Ekspor minyak terbilang berkembang sangat pesat berkisar 3,3 juta

barel perhari. Selain itu wilayah Venezuela  sangat strategis dengan posisi negara

Amerika Serikat di banding negara eksportir terbesar lainnya, hal ini tentu saja

berdampak positif bagi kepentingan pasokan energi AS karena dapat memangkas

biaya pengiriman sehingga menjadi lebih ekonomis. hal inilah yang sejak dahulu

telah menjadi salah satu motivasi kepentingan Amerika Serikat di Venezuela.42

Saat  krisis  Venezuela  yang  terjadi  pada  tahun  1989,  Presiden  Carlos

Andres Perez menyatakan untuk menerapkan kebijakan neoliberal IMF, dimana

salah  satu  langkah kebijakannya  adalah  membuka privatisasi  bagi  perusahaan-

perusahan  penting  negara,  khususnya  perusahaan  di  bidang  energi.  Hal  ini

kemudian  berdampak  pada  peningkatan  produksi  dan  ekspor.  Meski  semakin

tinggi meningkatnya produksi dan ekspor minyak, Namun hal itu tidak berdampak

positif terhadap upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Venezuela.   

Tabel 4

Jumlah Produksi dan Konsumsi Minyak Venezuela 1980-2006

42 Artikel di akses pada 24 Juni  2016 pukul 15.04 dari 
http://finance.detik.com/read/2012/06/15/135633/1942242/1034/cadangan-minyak-venezuela-
terbanyak-di-dunia-tapi-nggak-ngaruh
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Sumber  Energy  Information  Administration,  “International  Energy  Annual,  World  Petroleum
Data” data diakses pada 5 juli 2016 pukul 03.15 dari http://www.eia.doe.gov/iea/pet.html

Petróleos  de  Venezuela,S.A  (PDVSA) adalah  salah  satu  perusahaan

minyak  terbesar  di  dunia  dan  penyumbang  utama  bagi  kebutuhan  ekonomi

Venezuela. Pada saat Chaves berkuasa khususnya di tahun 2002, ia menerapkan

sebuah kebijakan untuk mengambil alih kendali aset-aset energi Venezuela yang

sebelumnya di privatisasi oleh pihak swasta, diantaranya adalah PDVSA. dimana

kebijakan itu kemudian mengharuskan pemangkasan karyawan sebannyak 18.000

dari  48.000.  Meski  sempat  terjadi  penurunan  produksi  secara  drastis,  namun

pemerintahan  Chaves  berhasil  dengan  mudah  meningkatkan  kembali  jumlah

produksi minyak ketitik stabil,  dimana pada tahun 2004 pendapatan minyak di

perkirakan sebesar US$ 32 Miliar.43 

Melalui keuntungan minyak inilah kemudian Chaves mulai membangun

suara  Venezuela  di  kawasan  dan  kelompok  produsen  minyak  lainnya,  seperti

43 Library of Congress, Federal Research Division, Country Profile: Venezuela, hlm. 4
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mendanai ALBA, membangun telesur dan petrosur, mengambil alih hutang luar

negeri  anggota  kawasan,dll.  Ada  beberapa  Kebijakan  Energi  Chaves  dalam

membangun suksesi yang dapat menjamin kesinambungan politik luar negerinya.

Pertama,  mengurangi  produksi  minyak  untuk  memulihkan  harga  minya  dunia

yang rendah. Kedua, menghapus kebijakan Apetura44 dan pemberlakuan undang-

undang hidrokarbon 2001.45 Ketiga, penggabungan perusahaan.46

Kebijakan  energi  Venezuela  Hugo  Chavez  dilatarbelakangi  pemahaman

bahwa energi dalam hal ini minyak (dari PdVSA) berkontribusi separuh dari GDP

Venezuela. Chavez memerlukan energi untuk empat hal:

 1. Memberi pengaruh di dalam negeri dengan program sosial.

 2. Memberi pengaruh di kawasan Amerika Latin. 

3.  Menggunakan  energi  untuk  meningkatkan  pengaruh  di  dunia  

internasional dengan mengancam menghentikan pasokan ke AS.

4. Membangun aliansi dengan negara produsen energi (Iran dan Rusia)  

dan negara konsumen energi (Cina) untuk secara bertahap meninggalkan 

dependensi  ekspor  minyak  ke  AS.  Adalah  penting  bagi  Chavez  untuk  

memegang kendali penuh negara atas pemasukan yang dihasilkan oleh  

44 Kebijakan  ini  memfasilitasi  pembentukan  32  perjanjian  pelayanan  operasional  dengan  22
perusahaan  minyak asing,  termasuk perusahaan  minyak besar  seperti  Chevron,  BP, Total,  dan
Repsol-YPF. Peran  PdVSA dalam membuat  kebijakan  perminyakan nasional  meningkat  pesat,
dalam “Country Analysis Brief: Venezuela,” artikel diakses pada 26 Juni 2016 pukul 22.21 dari
http:// www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Venezuela/pdf.pdf      

45 Di bawah Undang-undang Gas dan Hidrokarbon tahun 2001,  royalti  yang dibayarkan oleh
perusa haan swasta meningkat dari 1-17 % menjadi 20-30 %. Dalam “Country Analysis Brief:
Venezuela,” artikel diakses pada 26 Juni 2016 pukul 23.14 dari
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Venezuela/    pdf.
46 Rutledge,  Addicted to Oil : America's Relentless Drive for Energy Security, h. 90
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minyak.  Langkah  yang  Chavez  lakukan  adalah  mengambil  alih  

(menasionalisasi) PDVSA dimana keuntungan yang didapat dari minyak 

akan  dipergunakan  untuk  kepentingan  nasional  Venezuela  sebesar-  

besarnya.
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