
BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLITIK LUAR

NEGERI VENEZUELA TERHADAP AMERIKA SERIKAT

3.1.1 Sikap Resistensi Nicolas Maduro menyikapi perilaku Amerika Serikat

Nicolas  Maduro  Moros  lahir  23  November  1962,  ia  adalah  Presiden

Venezuela  saat  ini  yang  menjabat  pada  14  april  2013,  Sebelumnya  ia  adalah

seorang Wakil Presiden yang mendampingi Chaves. Hugo Chaves wafat pada 05

maret 201347. Sebelum wafatnya, Chaves berpesan dalam surat wasiatnya kepada

pengawal  pribadinya  Jendral  Jose  Ornella  bahwa  hanya  Madurolah  yang

sekiranya  layak  melanjutkan  tongkat  estafet  semangat  perjuangan  revolusi

bolivarian  di  Venezuela48.  Wasiat  tersebut  kemudian  mengantarkan  Maduro

menjadi  putra  mahkota  kursi  tertinggi  menggantikan  sang  maestronya  Hugo

Chaves. Manjurnya wasiat Chaves terlihat pada hasil kemenangan Maduro pada

pemilu april 2013. Layaknya Chaves, Maduro juga adalah seorang politisi sayap

kiri  yang  kuat  mendukung  sepak  terjang  program-program  Sosialisme  untuk

mengatur angka kemiskinan, lembaga negara, swasta dan Media49.

Maduro di besarkan dan berkembang di tengah jantung ibu kota Venezuela

Caracas, kota yang menjadi saksi bisu perjuangan revolusi Bolivarian. Sejak kecil

Maduro  sangat  kuat  di  pengaruhi  paham  sosialisme.  Dimana  ayahnya  adalah

47 http://www.nicolasmaduro.org.ve/biografia/#.V2bd1RKAh0s di akses pada 05 juni 2016 pukul 
01.02 wib.
48 http://www.antaranews.com/berita/362185/kalimat-terakhir-chavez--aku-tak-mau-mati di akses 
pada 05 juni 2016 pukul 01.05 wib
49http://olahraga.kompas.com/read/2013/04/15/12071226/Maduro.Terpilih.sebagai.Pengganti.Cha
vez di akses pada 05 juni 2015 pukul  01.11 wib.
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seorang aktifis yang tergabung dalam organisasi buruh dan selalu terlibat dalam

perjuangan  gerakan-gerakan  kiri.  Pengaruh  lingkungan  tersebut  kemudian

membawa Maduro aktif dalam gerakan-gerakan kiri pula, Dengan semangat dan

ambisinya  terhadap  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi  mengenai  paham  sosialisme,

Setelah  lulus  sekolah  menengah  ia  memutuskan  untuk  menempuh  pendidikan

politik di Kuba. Kembalinya ia ke Venezuela,  Seperti  pemuda lainnya Maduro

mencari  kerja  kesana  kemari,  dikarenakan  sulitnya  lapangan  pekerjaan  yang

potensial untuk pemuda  saat itu, Maduro pun terpaksa bekerja sebagai supir bus50.

Dengan  sikap  yang  dominan  terhadap  minatnya  berpolitik,  kemudian  Maduro

melangkah bergabung di  dalam organisasi  serikat  pekerja  transportasi.  Lalu  ia

bertemu  dengan   Cilia  Flores  yang  sesama  aktifis  Chavista  dalam  protes

pembebasan Chaves yang di penjara karena upaya kudeta Presiden Carlos Andres

Perez 1992, Maduro menikah dan memiliki satu anak dan dua cucu yang juga di

beri nama Nicolas.  

Selain  menjadi  ketua  serikat  pekerja  transportasi  maduro  juga  ikut

bergabung  sebagai  relawan  di  dalam  organisasi  suksesi  pemilu  MBR-200

(Movimiento Bolivariano Revolucioanario 200) Hugo Chaves pada tahun 1998.

Setelah terplihnya Chaves karir politik Maduro pun di mulai, dimana pada tahun

itu ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota Kongres pada tahun 1998

kemudian memulai masa jabatannya pada tahun 1999, walau saat itu ia terbilang

seorang legislatif pemula namun Maduro adalah seorang loyalis Chaves yang taat,

dimana ia kemudian di percaya untuk memimpin bidang partai republik kelima di

50 http://www.dw.com/id/eks-sopir-bus-loyalis-chavez-jadi-presiden-venezuela/a-16745196 di 
akse pada 06 juni 2013 pukul 20.03 wib.
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kongres,  dan sering memimpin sidang yang membahas tentang isu-isu penting

seperti  persoalan  sosial,  pemuda  dan  partisipasi  sipil.  Pada  tahun  1999

pemerintahan  Chaves  membuat  kebijakan  untuk  memperbaharui  hukum  yang

mendukung program-program sosialisnya melalui politik hukum dengan bentuk

meninjau,  merancang  dan merubah  subtansi  hukum konstitusi  Venezuela  yang

sebelumnya  mendukung  terhadap  sistem  liberal  kapitalisme.  Maduro  lagi-lagi

memegang posisi penting dalam perancangan konstitusional. Dan pada kebijakan-

kebijakan di bawah konstitusi  baru semua anggota kongres haruslah di resufle

berdasarkan fokus peran dan keahliannya masing-masing terutama sekali haruslah

anggota yang paham dan taat terhadap nilai-nilai paham kiri aroma bolivarian, Tak

terbendungi Maduro dengan mudahnya  terpilih kembali sebagai anggota kongres

dari Caracas untuk masa jabatan dari tahun 2000 hinga tahun 2005, Selanjutnya

karir  Maduro  terus  beranjak  menjadi  menteri  luar  negeri  hingga  kemudian  ia

akhirnya terpilih mendampingi Chaves sebagai wakil Presiden Venezuela51.

Ketika  Chaves  wafat,  ia  pun  mengambil  alih  sementara  pemerintahan

Venezuela  dan  berusaha  memulai  kampanye-kampanye  pemilunya  demi

menjawab  titah  yang  di  berikan  Hugo  Chaves  padanya52.  Dalam  kampanye-

kampanyenya Maduro berjanji akan memenuhi titah sang maestro dalam menjaga

perjuangan revolusi sosialis  yang telah di bangun Chaves sejak Maduro masih

kecil,  “ Kita semua adalah Putra dan putrinya, akan secara penuh dan kolektif

menjamin kelanjutan revolusi ini. “ Kami bersumpah bahwa revolusi itu akan di

51http://tekno.kompas.com/read/2012/10/12/03000577/chavez.tunjuk.maduro.sebagai.wakil.presid
en di akses pada 07 juni 2013 pukul 14.15 wib.
52 http://m.liputan6.com/global/read/528495/chavez-wafat-pemerintahan-venezuela-diambil-alih-
eks-sopir-bus di akses pada 07 juni 2013 pukul 14.23 wib.
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lanjutkan,”  Kemudian pernyataan-pernyataan  ini  pun mengundang respon,  dari

negara tetangga, media asing dan termasuk dari kelompok oposisi yang di pimpin

Henrique  Capilres,  Mayoritas  kelompok  oposisi  merupakan  rakyat  kelas

menengah  dan  atas,  mereka  berkomentar  bahwa  “cukup  menderita”  terkait

kebijakan sosialis yang terlalu memihak rakyat miskin. 

Setelah lima belas  hari  pasca wafatnya  Chaves,  pada tanggal  20 maret

transisi politik awal dari naiknya tahta Nicolas Maduro di Venezuela pun dimulai,

pemerintah Venezuela pada saat itu membuat keputusan untuk menutup saluran

komunikasi informal dengan Amerika Serikat. Menteri luar negeri Venezuela yang

menjabat saat itu yaitu Elias Jaua mengatakan penutupan ini dilakukan setelah

pejabat luar negeri AS memberikan komentar soal pemilihan presiden Venezuela

pada 14 april 2013, selain itu juga ketika Nicolas maduro semasih menjadi calon

presiden ia menuding bahwa dinas rahasia AS CIA mencoba untuk melakukan

pembunuhan kepada lawan politiknya Henrique  Capilres  agar  menjadi  pemicu

kudeta militer menjelang pemilu, dimana sebelumnya pada hari kematian Chaves

Venezuela mengusir dua diplomat AS atas tuduhan mencoba untuk berkonspirasi

dengan militer Venezuela untuk mengambil alih pemerintahan.53

Beberapa  bulan  setelah  terpilihnya  Nicolas  Maduro  sebagai  presiden

Venezuela  menggantikan sosok pembaharu Venezuela yaitu Hugo Chaves yang

selama 14 tahun  selalu  bersitegang  dengan  AS entah  itu  mengenai  perbedaan

ideologi  hingga  hal  lainnya  yang  membuat  ketidakmungkinan  hubungan

Venezuela  dan  AS  bisa  kembali  bekerjasama,  Namun  pada  06  juni  2013  di

53 https://dunia.tempo.co/read/news/2013/03/21/116468586/venezuela-tutup-saluran-komunikasi-
dengan-as di akses pada 07 juni 2016 pukul 21.39 WIB.
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pertemuan  forum  tinggi  organisasi  negara-negara  Amerika  AFP  Antigua

Guatemala, John Kerry menteri luar negeri AS dan Elias Jaua menteri luar negeri

Venezuela  dengan  kalimatnya  mereka  “Kami  sepakat  akan  ada  dialog  yang

berlangsung dan terus menerus pada tingkat tinggi, Kami menginginkan negara-

negara kami untuk menemukan cara baru ke depan, membangun hubungan yang

lebih positif”, kemudian di teruskan dengan berusaha menentukan agenda-agenda

bersama  dan  memulai  membangun  pertukaran  dialog-dialog  hingga  kemudian

pada akhirnya mengarah pada pencalonan duta besar baru,”  

Bisa  dikatakan  sejak  perselisihan  diplomatik  pada  2010  Caracas  dan

Washington  telah  lama  menjalankan  kedutaan  di  negara  satu  sama  lain  tanpa

menempatkan pejabat setingkat duta besar. Maduro mengatakan bahwa Jaua akan

“secara langsung menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Barack Obama

menyangkut  bagaimana  yang  seharusnya  hubungan  yang  ideal  antara  kedua

negara  akan berlangsung,  dimana  setiap  perbedaan-perbedaan  yang ada  antara

kedua negara pasti bisa dibicarakan, akan tetapi harus adanya sikap menghargai

dalam hubungan tersebut,” seperti tidak mengintervensi dan mencoba membangun

isu yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri Venezuela.54 

Tak  lama  Maduro  menjabat  dalam  seperempat  awal  pemerintahannya

terjadi rentetan aksi masa oleh mahasiswa pada bulan februari dan maret, unjuk

rasa  yang  pada  awalnya  berbentuk  unjuk  rasa  terhadap  kasus  pemerkosaan

seorang mahasiswi hingga berubah menjadi unjuk rasa anti pemerintahan Maduro

yang   kemudian  menewaskan  13  orang,  sebagai  representatif  tertinggi  negara

54 http://www.antaranews.com/print/378628/as-dan-venezuela-berupaya-pulihkan-hubungan di 
akses pada 08 juni 2016 pukul 00.26 WIB.
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Venezuela  Nicolas  Maduro  pada  16  Februari  2014  kembali  menuduh  para

diplomat AS membangun hubungan dengan kelompok-kelompok keras yang anti

terhadap pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela, berkaitan dengan persoalan

tersebut  maduro  dengan  kekuatannya  di  pemerintahan  Venezuela  langsung

mengeluarkan  keputusan  untuk  mengusir  tiga  diplomat  AS,  Breann  Marie

McCusker, Jeffrey Gordon Elsen, dan Kristopher Lee Clark, yang pertama mereka

di  tuduh  telah  melakukan  percobaan  sabotase  ekonomi  dan  yang  kedua

mengadakan  pertemuan  tertutup  dengan  para  mahasiswa  di  Universitas-

Universitas swasta  yang telah di  data  terlibat  dalam aksi  demo yang berujung

dengan  warna  kekerasan  dalam  percobaan  membangun  isu  upaya  menekan

kelompok pemerintahan Maduro.55

Aksi masa yang di motori oleh mahasiwa terpanas kedua terjadi di tahun

2014 pada bulan maret, unjuk rasa ini meneruskan bentuk protes terhadap nilai

anti pemerintahan maduro, dalam hal ini maduro dan pemerintahannya kembali

mengeluarkan kepeutusan yang bersifat insidensial dengan menahan tiga jendral

yang  di  anggab  melakukan  perencanaan  kudeta56,  Joe  Biden  wakil  presiden

Amerika Serikat yang menjabat pada tahun 2014 menyatakan dengan opininya

bahwa seperti apa situasi di  Venezuela sekarang “ingat kembali  dekade-dekade

sebelumnya  ketika  para  penguasa  memimpin  negara  ini  dengan  kekerasan”.

Membalas  pernyataan  hal  tersebut  rezim  Maduro  umumkan  tanggapan  oleh

wakilnya  Jorge  Arreazadi  di  depan  layar  televisi  dengan  menegaskan  bahwa

55 http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140226_venezuela_amerika_serikat di akses 
pada 08 juni 2016 pukul 14.49 WIB.
56 https://dunia.tempo.co/read/news/2014/03/26/116565535/venezuela-tahan-3-jenderal-
perencana-kudeta di akses pada 08 juni 2016 pukul 14.57 WIB.
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situasi kekerasan yang terjadi di berbagai tempat di negara-negara amerika latin di

akibatkan oleh beberapa kelompok radikal ekstrimis dari  faksi oposisi  yang di

bantu Amerika Serikat, hal tersebut bermaksud untuk menggoyahkan ketertiban,

memunculkan instabilitas sosial terhadap rakyat, maka dari itu Jorge menekankan

bahwa Amerika Serikat tidak punya cukup martabat untuk menyinggung masalah

hak asasi manusia di Venezuela dan negara-negara Amerika latin lainnya karena

hal-hal yang ia ciptakan sebelumnya bagi negara-negara Amerika Latin, kemudian

dengan  ititkad  yang  baik  jorge  memberikan  kesimpulannya  tertuju  kepada

Amerika  serikat  bahwa pemerintah  Venezuela  akan  selalu  bersedia  melakukan

perundingan  untuk  menangani  perselisihan  yang  terjadi  selama  ini  dengan

Amerika Serikat atas dasar dialog-dialog yang dibangun secara transparan, dan

tidak  ikut  campur  atas  permasalahan  internal  negara.57 Setelah  persoalan-

persoalan dapat kembali di redam pada akhir tahun 2014 hubungan Venezuela dan

Amerika Serikat secara umum bisa dikatan kembali stabil, namun tidak membaik

jika di lihat dari  sikap kedua negara tersebut baik Venezuela maupun Amerika

serikat, terutama Venezuela dengan sikap resistensinya Nicolas Maduro terhadap

AS.

 Tahun 2015 kebenaran itu pun terjadi pada tanggal 28 februari perseteruan

Venezuela dan Amerika Serikat kembali memanas. Venezuela meminta AS untuk

segera mengurangi jumlah anggota staff kedutaan besarnya di karakas hingga 80

persen dimana dari jumlah total anggota pertama duta besar AS berjumlah 100

orang menjadi 17 orang, pemerintah Venezuela memberikan batas waktu selama

57 http://vovworld.vn/id-ID/Berita/Venezuela-menentang-pernyataan-intervensi-dari-Amerika-
Serikat/221656.vov di akses pada 08 juni 2016 pukul 19.14 WIB.
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15  hari  kepada  Amerika  Serikat  untuk  segera  memulanggkan  sebagian

personilnya,  perintah  tersebut  di  benarkan oleh  Menteri  luar  negeri  Venezuela

yaitu Delcy Rodriguez melalui media lokal “Kami memberikan batas waktu 15

hari kepada Amerika Serikat agar segera mengurangi jumlah anggotanya disini”

pada senin 02 maret 201558.

 Sedangkan presiden Venezuela Nicolas Maduro sendiri menegaskan pada

03 maret 2015 dengan Pidatonya di taman istana Miraflores hal tersebut bertujuan

untuk menyamaratakan jumlah staff diplomat Venezuela di Amerika Serikat yang

hanya berjumlah 17 orang dan juga untuk membendung campur tangan Amerika

Serikat  di negara Venezuela yang kerap terjadi sebelum-sebelumnya seperti pada

tanggal 28 februari 2015 yang pernah di umumkan oleh pemerintah Venezuela

bahwa mereka telah menangkap sejumlah warga Amerika Serikat karena terlibat

dalam  aksi  spionase  dan  merekrut  aktivis,  diantaranya  seorang  pilot  AS  asal

Amerika  latin  yang  tertangkap  membawa sejumlah  dokument  berisi  informasi

rahasia Venezuela, tidak hanya itu Maduro pun memutuskan untuk menerapkan

suatu  sistem  wajib  visa  bagi  setiap  warga  amerika  yang  berkunjung  ke

Venezuela.59  

Balas membalas serangan sudut diplomatik oleh Amerika Serikat kembali

di luncurkan pada 09 maret 2015 oleh presiden Amerika Serikat Barrack Obama

yang menanggapi  langsung hal  tersebut  dengan bentuk menyatakan Venezuela

58 http://print.kompas.com/baca/2015/03/11/Krisis-Diplomatik-Venezuela-AS-Meruncing di akses
pada 10 juni 2014 pukul 00.50 WIB.
59 http://www.voaindonesia.com/content/venezuela-batasi-diplomat-as-terapkan-visa-bagi-warga-
as/2663475.html di akses pada 10 juni 2015 pukul 01.40 WIB.
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sebagai ancaman keamanan nasional mereka dan juga memerintahkan pemberian

sangsi  terhadap  tujuh  pejabat  Venezuela  dengan  alasan  telah  melakukan

pelanggaran  HAM dan korupsi  publik,  juru  bicara  gedung  putih  Josh  Earnest

menguatkan ketegasan obama dengan berkata "Para pejabat Venezuela masa lalu

dan  sekarang  yang  melanggar  hak  asasi  warga  negara  Venezuela  dan  terlibat

dalam  tindakan  korupsi  publik  tidak  akan  diterima  di  sini.  Kami  sekarang

memiliki alat untuk memblokir aset mereka dan penggunaannya melalui sistem

keuangan  AS”.  Daftar  pejabat  yang  terkena  sanksi  antara  lain  Kepala  Dinas

Intelijen  Negara  Gonzales,  Direktur  Polisi  Nasional  Manuel  Perez,  mantan

Komandan  Garda  Nasional  Justo  Noguero,  serta  tiga  perwira  militer  lain  dan

seorang jaksa. Mereka diketahui memiliki sejumlah aset, termasuk properti di AS.

Selain ditolak masuk ke AS, aset mereka juga dibekukan. Warga AS pun dilarang

berbisnis dengan mereka. Selain sanksi itu,  Gedung Putih meminta Pemerintah

Venezuela  membebaskan  semua  tahanan  politik.  Sebagai  catatan,  krisis

diplomatik  kedua  negara  telah  terjadi  sejak  tahun  2008  ketika  mendiang

pemimpin  sosialis  Venezuela,  Hugo Chavez,  mengusir  Duta  Besar  AS Patrick

Duddy.  Yang  dimana  Washington  merespon  kembali  dengan  mengusir  utusan

Venezuela Bernardo Alvarez.

Menanggapi  kembali  hal  tersebut  Nicolas  maduro  tidak  terima  dengan

sikap arogansi Amerika Serikat, ia langsung menghubungi kuasa usaha Venezuela

untuk  menyatakan  kutukan  atas  tindakan  tidak  adil,  Agresif  dan  merugikan

Venezuela, ia juga menyebut sikap Obama tidak berbeda dengan pendahulunya

Richard Nixon dan George W Bush, yang biasa di sebut-sebut sebagai perwakilan
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arogansi imperialis di dunia60, pada akhir tahun desember 2015 Nicolas Maduro

berang  dan  memutuskan  untuk  menarik  pulang  duta  besar  Venezuela  untuk

Amerika Serikat begitupun sebaliknya, pada tahun 2016 Dikutip dari surat kabar

Reuters  pada  bulan  Maret  Nicolas  Maduro  kembali  berpidato  dengan  berkata

“cukup sudah kesombongan,  dominasi  dan segala  intrik” pada 16 Maret  2016

Maduro  mengajukan  dekrit  negara  darurat  kepada  parlemen  dan  di  sepakati.

Dekrit  tersebut  berisi  sebuah  bentuk  kebijakan  yang  termasuk  bisa  dikatakan

terbilang berani dan radikal dalam upaya menghadapi persoalan krisis ekonomi di

Venezuela, seperti hak pengambil alihan perusahan-perusahaan swasta yang tidak

lagi  berproses  di  tinggalkan  oleh  pemiliknya  terutama  mayoritas  perusahaan-

perusahaan swasta milik Amerika Serikat dan memperluas kekuasaan militer dan

polisi untuk menjaga ketertiban dan  keamanan Venezuela61. 

1.1.2 Kondisi  internal  Venezuela  di  bawah  Pemerintahan  Nicolas

Maduro

3.1.2.1 Kondisi Politik

60 http://print.kompas.com/baca/2015/03/11/Krisis-Diplomatik-Venezuela-AS-Meruncing di akses
pada 15 juni 2016 pukul 02.13 wib.
61 https://dunia.tempo.co/read/news/2016/05/15/116771107/venezuela-krisis-presiden-maduro-
keluarkan-dekrit-darurat di akses pada 15 juni 2016 pukul 02.27 wib.
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Setelah wafatnya Chaves pada maret 2013, di adakanlah pemilihan umum

presiden di Venezuela dengan dua kandidat utama yaitu Nicolas Maduro Moros

yang  berlatar  belakang  sebagai  mantan  wakil  presiden  Chaves  dan  Henrique

Capriles pemimpin kelompok oposisi sekaligus mantan gubernur negara bagian

miranda. Maduro dalam pidato kampanyenya berjanji untuk setia tetap berjalan

pada langkah revolusi bolivarian Chaves sedangkan Capriles menyuarakan harus

adanya perubahan terhadap gambaran ekonomi Venezuela yang mulai melesu, ia

menganggab sistem sosialisme ala Chaves sudah tak lagi efektif dalam menjawab

persoalan-persoalan  dalam negeri.62 hasil  suara  di  umumkan  pada tanggal   15

April 2013 dengan kemenangan tipis oleh Maduro jumlah suara 5,06 dan Capriles

49,1. 

Awal  naiknya  Nicolas  Maduro  Media  kerapkali  memprediksi  bahwa

Maduro adalah sosok yang tidak bisa di gulingkan, karena ia adalah pendukung

loyalis Chaves yang taat dan sama-sama lahir dari sayap kiri, selain itu dukungan

militer  juga  masih  sangat  kuat  berpihak  dengan  pemerintahannya.  Terbukti

dimana komandan militer Venezuela pernah berjanji untuk setia kepada maduro

dalam setiap kebijakan sosialisnya.63 Namun di samping Nicolas Maduro berhasil

menaiki  tahta  pengganti  Chaves  dengan  dukungan  para  militer,  disisi  lain

gelombang oposisi mulai menguat di Venezuela, artinya dukungan terhadap nilai

perjuangan  revolusi  bolivaran  yang  di  bangun  Chaves  dahulu  kini  mulai

62 Artikel di akses pada 25 Juni  2016 pukul  11.07 dari 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130415_nicolas_maduro_menang_pemilu
63 maduro dan pemerintahan sosialis venezuela. Artikel di akses pada 26 Juni  2016 pukul 01.20 
dari  http://robertadhiksp.net/2014/02/25/maduro-dan-pemerintahan-sosialis-venezuela/.  
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mengalami ancaman dukungan sosial, hal itu terlihat pada jumlah dukungan suara

yang beda tipis dari partai Oposisi. 

Pada awal tahun 2014 beberapa bulan tak lama Maduro menjabat dalam

seperempat  awal  pemerintahannya  dinamika  sosial  mulai  bergejolak,  terjadi

rentetan aksi masa oleh mahasiswa pada bulan februari dan maret, unjuk rasa yang

pada awalnya berbentuk demo terhadap kasus pemerkosaan seorang mahasiswi

hingga kemudian berubah menjadi unjuk rasa anti pemerintahan Maduro dimana

menewaskan 13 orang, hal  yang paling menggegerkan bahkan salah satu yang

menjadi korban dalam peristiwa itu adalah Genesis Carmona miss ratu kecantikan

Venezuela.64 Usai  demonstrasi  panas  menggegerkan  Venezuela,  salah  satu

pemimpin kelompok Oposisi Leopoldo Lopez di paksa menyerahkan diri kepada

garda  Nasional  setelah  berpidato  di  hadapan  ribuan  pendukungnya,  dengan

tuduhan  menghasut  mahasiswa  untuk  melakukan  demo  besar-besaran.65 Tidak

hanya itu  pemerintahan Maduro juga menangkap tiga Jenderal  angkatan udara

yang  terbukti  merekrut  beberapa  anggota  angkatan  udara  lainnya  serta

membangun  komunikasi  dengan  kelompok  oposisi  untuk  mengkudeta

kepemimpinan Maduro.66

64 . Artikel di akses pada 26 Juni  2016 pukul 02.34 dari 
http://international.sindonews.com/read/840778/42/demonstran-venezuela-kembali-turun-ke-jalan-
1393844588
65 Artikel di akses pada 26 Juni  2016 pukul 02.40 dari 
http://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-oposisi-venezuela-menyerahkan-diri-ke-
polisi/1854327.html
66 Artikel di akses pada 26 juni 2016 pukul 03.33 dari 
http://international.sindonews.com/read/847801/42/ingin-mengkudeta-maduro-3-jenderal-
venezuela-ditangkap-1395815630
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Setelah  lima  belas  tahun  kekuasaan  Chaves,  partai  sosialis  bersatu

Venezuela alias PSUV selalu dapat mempertahankan kekuasaannya di parlemen,

pada  7  Desember  2015 Kubu Oposisi  berhasil  menghentikan  legenda tersebut

dengan  menguasai  65  kursi  di  parlemen,  dalam  Kemenangan  pada  pemilu

legislatif  tersebut Henrique Capriles menyatakan “Venezuela telah menang dan

tidak dapat di rubah”, sedangkan pemimpin-pemimpin kubu oposisi yang terpilih

berkata  dengan  naiknya  mereka  di  parlemen  akan  dengan  mudah  membuat

undang-undang  untuk  melepaskan  tahanan  politik  serta  mengamandemen

kebijakan yang di tulis anggota parlemen sebelumnya. Dengan berkuasanya kubu

oposisi  di  parlemen,  tentu  saja  menimbulkan  gejolak  di  dalam  pemerintahan

Maduro yang tidak searah dengan program-program sosialisnya.67 

Tahun 2016 Kebenaran pun terjadi, pasca naiknya dominasi kubu oposisi

di  parlemen akhir  tahun 2015,  menjelang awal  hingga pertengahan tahun para

kelompok  oposisi  mulai  kembali  menggerakan  pemberontakan  dalam  upaya

menumbangkan  pemerintahan  sosialis  Nicolas  Maduro  dengan  mengambil

kesempatan  isu  terpanas  venezuela  saat  ini  yaitu  krisis  ekonomi,  Oposisi

mengembar-gemborkan  gagalnya  Nicolas  Maduro  dalam  menghadapi  krisis,

beragam  bentuk  usaha  di  lakukan  oposisi.  Diantaranya,  kembali  melakukan

demostrasi-demonstrasi dengan menggalang tanda tangan rakyat upaya menolak

kepemimpinan Maduro,  menolak dekrit  darurat,  memaksa militer  untuk segera

67 Artikel di akses pada 26 juni 2016 pukul 03.45 dari 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151207_dunia_venezuela_oposisi_parlemen

56



berpihak pada konstitusi  suara mayoritas,  serta bersikeras untuk mereferendum

konstitusi terdahulu.68 

3.1.2.2 Kondisi Ekonomi       

Kata-kata yang paling populer dalam menggambarkan ekonomi Venezuela

saat  ini  adalah  “Venezuela  di  ambang  kebangkrutan”.  pada  tahun  2013  The

International  Finance  Corporation  melaporkan  hasil  penelitiannya  bahwa

Venezuela  mendapatkan  peringkat  180  dari  185  negara  termurah  dalam

melakukan bisnis, sedangkan upaya dalam melindungi investor dan pajak menjadi

peringkat  paling  buruk.69 Fenomena  turunnya  harga  minyak  dunia  yang  di

sebabkan oleh pasokan berlebih negara-negara produksi dan keberhasilan revolusi

energi  Amerika  Serikat  bersama  Kanada  bernama  Shale  Gas70,  menciptakan

perekonomian  Venezuela  di  pemerintahan  Maduro  menjadi  kalang  kabut,

Venezuela yang selama ini pendapatan minyaknya mampu untuk menghidupi 95

persen  roda  kepentingan  di  kawasan  dan  di  negaranya,  kini  menjadi  pincang.

Harga minyak bumi yang biasa mencapai 100$ per barel, kini hanya menembus

20$ per  barel.71 Tentu saja  bagi  Amerika Serikat  yang dahulu terbilang sangat

68 Artikel di akses pada 27 juni 2016 pukul 01.13 dari 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160518_dunia_venezuela_militer
69 "Doing Business 2013". Report. International Finance Corporation.. Artikel di akses pada 27 
Juni  2016 pukul 03.13 dari www.doingbusiness.org/~/media/...  Reports  /.../DB13-full-  report.pdf
70 Shale gas adalah gas alam yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya
gas  bumi.  Shale  gas  yang  sebagian  besar  terdiri  atas  metana  merupakan  gas  alam  non
konvensional.  Jika gas alam konvensional yang biasanya ditemukan di  cekungan lapisan bumi
pada kedalaman ±800m atau lebih, maka shale gas terdapat di lapisan bebatuan (shale formation)
di  kedalaman  lebih  dari  1500m.  Artikel  di  akses  pada  26  Juni   2016  pukul  02.40  dari
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/15/181900926/Revolusi.Energi.Telah.Tiba

71 Miroff, Nick (15 January 2016). "Venezuela’s oil-based economy is about to flatline. Then 
what?". The Washington Post. Artikel di akses pada 27 Juni  2016 pukul 02.16 dari 
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bernafsu untuk mengusai lahan-lahan minyak dunia,  kini malah tak terlalu lagi

membutuhkan  impor  minyak  negara-negara  produsen  terbesar,  termasuk  dari

Venezuela, AS bahkan mengurangi jumlah impor minyaknya hingga 50 persen.72 

Dampak rendahnya harga minyak yang terjun bebas membuat program-

program  pemerintahan  Maduro  menjadi  tidak  efektif,  dimana  efek  tersebut

kemuadian melahirkan instabilitas situasi bagi perkembangan ekonomi Venezuela.

Yang paling pertama di hantam tekanan secara langsung adalah terjadinya inflasi

hingga  menuju  hiperinflasi,  di  awal  pemerintahan  Maduro  pada  tahun  2013

mencapai  hingga  50%,  2014  75%,  2015  mencapai  275%  dan  terparah  2016

300%.73 Kemudian di lanjutkan dengan mata uang negara yang anjlok, di tahun

2015  pengamat  Capital  Economics  Edward  Glossop  mengumumkan  hasil

penelitiannya  bahwa satu  dolar  AS senilai  dengan 175 bolivar  dan  meningkat

tajam pada akhir tahun 865 bolivar. Namun saat ini di tahun 2016 satu dolar AS

telah mencapai  1.200  bolivar.74 Artinya,  nilai  bolivar  hanya 0,0011 dolar  AS,

bahkan tak mencapai satu sen.75 

Tabel 5

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/01/15/venezuelas-oil-based-
economy-is-about-to-flatline-then-what/   
72 Artikel di akses pada 27 Juni  2016 pukul 02.58 dari 
http://www.emaritim.com/2015/03/negara-negara-penghasil-minyak-bumi.html
73 International Monetary Fund: Data & Statistics (1980-2008, 2015) CIA: The World Factbook 
(2009-2014) Artikel di akses pada 27 Juni  2016 pukul 03.12  dari 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
74 Artikel di akses pada 28 juni 2016 pukul 01.12 dari 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?
sy=1980&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=299&s=PCPI
%2CPCPIPCH&grp=0&a=&pr1.x=55&pr1.y=
75 Artikel di akses pada 28 juni 2016 pukul 01.18 dari 
http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/16/05/04/o6mwgd6-venezuela-negeri-
kaya-yang-krisis
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Tingkat kenaikan Inflasi

Efek selanjutnya Di teruskan dengan munculnya gelombang Krisis bahan

baku. Selama ini Hampir 70 persen kebutuhan dasar Venezuela seperti gula, susu,

tepung,  popok,  tisu,  barang-barang  medis,  dll  mengandalkan  impor  dari  luar.

Devaluasi mata uang yang semakin parah membuat pemerintah tak lagi mampu

membayar  impor  bahan  dasar, sehingga  bahan-bahan  kebutuhan  dasar  saat  ini

sangat terbatas sehingga membuat harga menjadi tak terkontrol, bahkan harga satu

roti burger di jual seharga 1.700 bolivar atau senilai dengan 3,3 juta rupiah.76 

Tabel 6

Nilai mata uang Bolivar Venezuela terhadap Dollar AS

76 Artikel di akses pada 28 juni 2016 pukul 03.47 dari 
http://internasional.kompas.com/read/2016/05/23/14510341/harga.hamburger.capai.rp.3.3.juta.kela
s.menengah.jatuh.miskin
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Pasar yang terus menerus melesu menciptakan mafia-mafia bisnis di pasar

gelap,  dimana  harga  sejumlah  barang  bisa  di  jual  dengan  mendapatkan  lebih

banyak  keuntungan.  Pemerintah  sempat  membuat  klaim  bahwasanya  40%

kebutuhan pokok yang harus di distribusikan kepada rakyat  di  selundupkan ke

negara-negara  tetangga  seperti  kolombia77,  pada  oktober  2015  terbukti  dan

pemerintah berhasil menghentikan 3.500 ton sembako di perbatasan yang akan di

selundupkan ke kolombia. hal inilah yang kemudian menjadi salah satu dampak

kekurangan bahan baku yang menyebabkan kelaparan merata di Venezuela. 

Pada  tahun  2016  Doing  Business  melaporkan  informasi  penelitian

terbarunya  bahwa  Venezuela  menepati  peringkat  186  dari  189  negara,  dalam

77 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 12.07 dari  http://www.breitbart.com/news/7e9d45bf-
081f-4bc2-8db5-4c6b5b108398/
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kategori  negara  tujuan  bisnis,  pajak  dan  perdagangan  internasional  terburuk.78

Semenjak berkembangnya situasi krisis, beberapa pabrik andalan negara seperti

perusahaan negara yaitu Orinoco Steel dan SIDOR kini ikut menderita. Produksi

emas turun 64,1 %, Produksi besi turun 49,8%,79 Produksi baja dan alumunium

turun hingga 33,5%. hasil dari data tersebut tercatat sebagai tingkat terendah sejak

tahun  1980-an  yang  pernah  Venezuela  Alami.80 Kemudian  Proyek  kereta  api

utama di  Venezuela  juga  di  hentikan  karena  pemerintah  tidak  bisa  membayar

tagihan sebesar 7,5 miliar dollar AS dan hutang kepada China Railway mencapai

US 500 dollar AS.81 Produsen mobil seperti Toyota, General Motors, dan Ford

sejak  Januari  2015  hingga  2016  mulai  menurun  dan  sebagian  telah  berhenti

produksi.82 Venezuela juga memiliki hutang dengan maskapai penerbangan asing

yang juga masih mengambang mencapai 4,0 dollar AS. Saat ini bahkan sejumlah

maskapai penerbangan internasional pun sudah berhenti beroperasi di Venezuela.

Seperti  maskapai  TAP Airlines,  United  Airlines,  TAME,  Air  Europa,  dan  Air

Canada.83  Di susul lagi oleh pabrik-pabrik swasta yang menyerap banyak tenaga

kerja mulai angkat kaki dari Venezuela di karenakan stok bahan untuk produksi

78 Artikel di akses pada 28 juni 2016 pukul 03.50 dari 
www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/.../DB16-Full-Report.pdf
79 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 11.01 dari 
http://www.abc.es/internacional/20140423/abci-venezuela-divisas-importaciones-
201404222046.html
80 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 11.14 dari 
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN0MJ1UN20150323?
pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
81 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 11.30 dari http://www.scmp.com/business/china-
business/article/1211846/china-railway-groups-project-venezuela-hits-snag
82 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 11.39 dari  
http://www.venezuelaaldia.com/2014/05/en-imagenes-asi-fue-el-ultimo-dia-de-general-motors-en-
venezuela/
83 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 11.57 dari  
http://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-venezuela-airlines-ticket-sales-20140124-
story.html#axzz2rSnaDRL1
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sudah tak tercukupi,  beberapa perusahaan swasta seperti  Coca cola,  polar bear

tutup, dengan alasan bahan baku utama seperti gula tidak tersedia dan juga sudah

tidak  memiliki  modal  untuk  melanjutkan  produksi,  belum  lagi  perusahaan-

perusahaan lainnya.  Akibatnya ribuan bahkan jutaan pekerja buruh swasta kini

mulai terancam.84  

3.1.2.3  Kondisi Sosial 

Dari kekacauan politik serta ambruknya tatanan ekonomi membuat rakyat

Venezuela menjadi korban yang paling sengsara, bahkan kali ini bukan lagi rakyat

kecil  saja  yang  menjadi  korban,  namun  sudah  merambat  kepada  rakyat  kelas

menengah.  Kemiskinan  semakin  memburuk,  perkembangan  catatan  konsensus

tingkat  kemiskinan  dan  pengannguran  pertahun  semenjak  naiknya  Nicolas

Maduro menjadi presiden percis hingga saat ini, sama pesatnya dengan fenomena

inflasi dan laju terjun bebas mata uang bolivar terhadap dollar AS. Pada tahun

2013 ketika Maduro awal memasuki jabatan sebagai presiden tingkat kemiskinan

sudah memasuki zona menyedihkan dengan angka 30%.85 Hal tersebut bertepatan

ketika  PDVSA mengurangi  dana  untuk  program-program  sosial  sebesar  21%

akibat krisis keuangan yang tengah Venezuela hadapi.86 

84 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 11.59 dari 
http://internasional.kontan.co.id/news/venezuela-akan-terapkan-pemadaman-listrik
85Instituto Nacional de Estadística. Gobierno Bolivariano de Venezuela 
Artikel di akses pada 30 juni 2016 pukul 02.49 dari  http://www.ine.gov.ve/index.php?
option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45#
86 Artikel di akses pada 29 juni 2016 pukul 02.55 dari  
http://www.infobae.com/2014/07/01/1577300-venezuela-pdvsa-recorto-un-21-su-aporte-las-
misiones-sociales-creadas-chavez/
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Di tahun 2015  United Nations Economic Commission for Latin America

and the  Caribbean  (ECLAC)87 dan  Luis  Pedro  Espana  seorang sosiolog  dari

Universitas  Catolica  Andres  Bello.  mengumumkan  sebuah  hasil  penelitiannya,

ECLAC  menunjukan  peningkatan  kemiskinan  di  Venezuela  sebesar  32%,

sedangkan Luis  Pedro   mendapatkan 48%.  Pedro juga sempat  memperkirakan

pada akhir  tahun 2015 kemiskinan akan naik  hingga 70%. LSM PROVEA di

Venezuela ikut meneliti khususnya pada bulan November 2015, ia mengumpulkan

hasil  penelitian  multi-universitas  dan  membenarkan  prediksi  Pedro,  dengan

kesimpulan hasil penelitian bahwa sekitar 73% dari masyarakat Venezuela telah

bergabung dalam kemiskinan.88  

Catatan pendapatan upah minimum pegawai negeri Venezuela pada tahun

2012  berdasarkan  nilai  kurs  mata  uang dolar  sekitar  360 dollar  AS  per-bulan

menjadi  20  dollar  AS  di  tahun  2015.89 Meskipun  pada  mei  2016  pemerintah

mengeluarkan kebijakan dengan menaikan anggaran upah minimum 30% sebesar

87 Economic Cooperation Latin America and Caribia (ECLAC) adalah sebuah blog kerjasama
ekonomi dibawah naungan PBB yang didirikan pada tahun 1948 dan mengalami perkembangan
pada tahun 1984 dimana dimasukkannya negara-negara di kepulauan Karibia sebagai anggotanya.
ECLAC terdiri dari 44 negara anggota (Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados,
Belize,  Bolivia,  Brazil,  Canada,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Dominica,  Dominican
Republic,  Ecuador,  El  Salvador,  France,  Germany,  Grenada,  Guatemala,  Guyana,  Haiti,
Honduras,  Italy,  Jamaica,  Japan  Mexico,  Netherlands,  Nicaragua,  Panama,  Paraguay,  Peru,
Portugal, Saint Kitts and Nevis, Saint Luci, Saint Vincent and the Grenadines, South Korea, Spain,
Suriname, Trinidad and Tobago, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United
States of America, Uruguay, Venezuela) dan 8 “non-independent territories” di Karibia. Tujuan dari
didirikannya ECLAC adalah adalah sebagi forum dialog dalam mengkoordinasikan pengambilan
kebijakan dalam negeri anggota guna memperkuat hubungan kerjasama ekonomi antar negara se
kawasan  dan  negara  lain.  Artikel  di  akses  pada  30  juni  2016  pukul  03.09  dari
http://id.reingex.com/ECLAC-Economic-Commission-LatinAmerica.shtml
88 Artikel di akses pada 30 juni 2016 pukul 03.32 dari 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/20/nota/5251059/pobreza-venezuela-alcanzo-73-
hogares
89 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 07.02 dari 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-06/monthly-salary-of-20-shows-why-
venezuelans-wait-in-food-lines
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15.051 bolivar, dalam mata uang dollar sejumlah 40 dollar atau jika di rupiahkan

sebesar  Rp  530.000  per-bulan,  masih  di  rasakan  sangat  berat  oleh  rakyat  di

karenakan di samping harga-harga bahan baku yang mahal namun juga terbatas.90

Kini situasi gejolak sosial terus meningkat di Venezuela, Setiap harinya dari jam 7

pagi hingga jam 4 sore antrian panjang di supermarket-supermarket rutin setiap

harinya  serta  spanduk-spanduk  dari  karton  bertuliskan  “kami  lapar”  terus

menghantui seluruh jalanan di  Venezuela. Pemerintahan Nicolas Maduro terlihat

belum mampu mengatasi krisis pangan, terbukti pada 17 juni 2016 setelah setahun

pemerintah menutup perbatasan Kolombia – Venezuela, kini gerbang perbatasan

terbuka lebar, seluruh masyarakat Venezuela menyerbu seluruh pasar yang ada di

kolombia mencari bahan makanan dan obat-obatan.91

3.1.2.4  Kondisi Keamanan

Pra  sebelum  terpilihnya  Maduro  sebagai  presiden  di  Venezuela,  pada

Maret  2013  Situasi  kriminalitas  sudah  terhitung  sangat  tinggi,   di  lancir  oleh

Asssociated press PBB melaporkan Venezuela termasuk negara dengan jumlah

pembunuhan  terbesar  kelima  di  dunia,  salah  satu  anggota  aktivis  hak  asasi

manusia  di  Venezuela  yaitu  Luis  Cedeno,  mencatat  jumlah  pembunuhan  naik

hingga tiga kali lipat pada saat itu. Selain kasus pembunuhan, kasus penculikan

juga meningkat lebih tinggi hingga 26 kali lipat, sebagian besar korbannya adalah

90 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 07.14 dari 
http://www.mediaindonesia.com/news/read/43352/pemerintah-venezuela-dongkrak-gaji-pns/2016-
05-02
91 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 07.31 dari 
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/797543-puluhan-ribu-rakyat-venezuela-lari-ke-kolombia
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para pekerja asing yang tinggal di Venezuela.92  Venezuelan Violence Observatory

OVV  salah  satu  organisasi  non-pemerintah  yang  juga  ikut  mengkaji  dengan

mengumpulkan  data  kejahatan  dari  tujuh  Universitas  yang  berbeda  di  seluruh

negeri. OVV menempatkan tingkat pembunuhan untuk tahun 2013 sekitar 79 per

100.000  penduduk,  di  tahun  2014  sempat  menurun  menjadi  62  per  100.000

penduduk,  Namun di  tahun 2015 kembali  meningkat  sebesar  122 per  100.000

penduduk.93

Semenjak  meningkatnya  krisis  yang  melanda  pemerintahan  Maduro,

Pemimpin  oposisi  utama Henrique  Capriles  beserta  para  pendukungnya  sering

melakukan demonstrasi-demonstrasi atas kinerja pemrintahan Maduro yang  tidak

lagi  efektif,  Maduro  mengatakan  gelombang  bentrokan  dan  demo  unjuk  rasa

tersebut  adalah  bagian  dari  upaya  sayap  kanan  untuk  menggulingkan

pemerintahan  sosialisnya.  Pada  Februari  2014  para  Chavista  atau  pendukung

gerakan sosialis Chaves dalam bentuk dukungannya terhadap Maduro, Chavista

Tabel 7

Tingkat Pembunuhan di Venezuela

92 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 13.43 dari
http://news.okezone.com/read/2013/03/21/414/779210/sepeninggal-chavez-venezuela-hadapi-
teror-geng-bermotor
93 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 14.52 dari http://fusion.net/story/4593/how-did-
venezuela-become-so-violent/
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membangun gelombang serupa. dimana setiap harinya mereka melakukan upaya

conwoy  di  waktu-waktu  tertentu  untuk  menghadapi  demostran  oposisi  yang

mengancam  hak  keistimewaan  rakyat  kecil.  Dalam  satu  peristiwa  bentrokan

terakhir  saja pada tahun 2015 telah menewaskan sedikitnya delapan orang dan

lebih dari 100 orang terluka pada kedua pihak. Dari hal-hal tersebut tentu saja

secara otomatis  menambah situasi kekerasan yang lebih tersosialisasi merata di

Venezuela.94 

94 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 07.49 dari
http://www.voaindonesia.com/a/venezuela-lancarkan-demonstrasi-tandingan-/1857315.html
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Berdasarkan  laporan  organisasi  pemerhati  HAM  internasional  Human

Rights Watch tahun 2014, menyatakan bahwa “penjara Venezuela adalah penjara

yang paling kejam di Amerika Latin”. Mereka menjelaskan bahwa hampir dari

keseluruhan  penjara  yang  ada  di  Venezuela  memiliki  “keamanan  yang  lemah,

infrastruktur  yang  tidak  memadai,  kelebihan  kapasitas,  para  penjaganya  juga

kurang  terlatih,  bahkan  senjata  api,  alkohol  serta  obat-obatan  terlarang  bebas

melintas di dalam penjara”. Mereka juga menyebutkan bahwa ratusan kematian

akibat kekerasan terjadi pada setiap penjara di Venezuela setiap tahunnya.95 Pada

tahun  yang sama PBB juga menyebut keadaan sistem penjara di Venezuela adalah

sebuah “tragedi”.96

Salah satu penjara di Venezuea yaitu penjara torocon menampung 7.000

tahanan,  padahal  kapasitas  penjara  tersebut  sebenarnya  hanya  cukup  untuk

menampung 750 jiwa.97 Kelompok hak asasi Venezuela melaporkan bahwa total

dari 34 penjara yang ada di Venezuela menampung 50.000 orang, akan tetapi jika

melihat  dari  infrastruktur  yang  tersedia  seharusnya  hanya  dapat  menampung

sekitar sepertiga dari itu.98

Pada tahun 2015 melalui salah satu badan survey negara yaitu Rule of Law

Index  2015  melakukan  sebuah  penelitian  survey  melalui  angket,  berdasarkan

perhitungan suara mereka mendapatkan jumlah sebesar 98% sistem peradilan di

95 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 09.41 dari "WORLD REPORT | 2014" (PDF). Report. 
Human Rights Watch.hal.278.
96 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 13.25 dari http://www.lapatilla.com/site/2014/11/28/la-
situacion-de-las-carceles-venezolanas-es-una-tragedia-dice-la-onu/
97 Ibid
98 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 13.40 dari http://uk.reuters.com/article/uk-venezuela-
prison-idUKBRE84H04R20120518
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Venezuela  positif  korup,  sedangkan  sebanyak  100%  untuk  sistem  birokrasi

masyarakat  tidak lagi efektif. Mayoritas rakyat Venezuela sepakat bahwa sistem

peradilan pidana tidak tepat waktu dan sangsi yang di berikan kepada tahanan pun

tidak  efektif,  runtuhnya  kembali  salah  satu  pilar  penting  kapabilitas  negara

khususnya  bidang  yudikatif  membuat  keamanan  di  Venezuela  kini  tak  lagi

terkendali.99 Beberapa negara di dunia saat ini bahkan telah menetapkan Travel

warning ke Venezuela.100 

3.1.3  Konstitusi  berdasarkan   rancangan  GBHN  Venezuela  di  bawah  

Pemerintahan Nicolas Maduro (Plan De La Patria 201 3-2019)

Untuk mencapai cita-cita seperti yang di impikan bersama setiap negara

harus  memiliki  sebuah  rancangan  maksud  dan  tujuan  yang  jelas,  dari  itu  di

perlukanlah sebuah bentuk kongkrit yang biasa di sebut GBHN atau garis besar

haluan negara. Garis besar haluan negara Venezuela yaitu Plan De la Patria yang

berartikan  cita-cita  tanah  air  di  pengaruhi  langsung  oleh  ide-ide  revolusi

bolivarian Chaves ketika ia melakukan perombakan konstitusi. Pada era Nicolas

Maduro  secara  umum  menggunakan  rancangan  GBHN  yang  serupa.  Dengan

berkomitmen  pada  nilai-nilai  perjuangan  sosialis.  Tentu  saja  hal  itu  dapat

berpengaruh  pada  sikap  dan  bentuk-bentuk  kebijakannya  dalam  memutuskan

99 Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 14.06 dari 
http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/VEN
100Artikel di akses pada 01 juli 2016 pukul 14.06 dari 
https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings/venezuela-travel-warning.html
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setiap langkah yang di perlukan untuk mencapai dan juga melindungi cita-cita

Venezuela.101

Melalui  Plan  De  La  Patria  2013-2019  dimana  rancangan  tersebut

berisikan  susunan  garis  besar  haluan  Sosialis  Chaves  yang  kemudian  di

perbaharui dan di teruskan oleh Nicolas Maduro saat ini. Berkaitan dalam hal itu

bahwa sebuah kebijakan luar negeri yang akan di ambil oleh suatu negara selalu

berdasarkan kepentingan nasionalnya, jika Kebijakan adalah kendaraanya maka

kepentingan nasional adalah kompasnya sehingga memperjelas tujuan dan cita-

cita suatu negara untuk mencapai targetnya.102

Berikut adalah lima garis besar haluan cita-cita tanah air Venezuela :

1. Membela, memperluas, dan mengkonsolidasikan aset yang paling

berharga tanah air  yang telah direbut kembali  setelah 200 tahun

dari kemerdekaan nasional. 

a. Memastikan  kelangsungan  dan  konsolidasi  Revolusi

Bolivarian dalam kekuasaan.

101 Artikel di akses pada 05 Juli 2016 pukul 11.53 dari 
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:isFiEW5Y7DIJ:gobiernoenlinea.gob.ve/home/archivos/PLAN-DE-LA-PATRIA-2013-
2019.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
102 Artikel di akses pada 02 Juli 2016 pukul 01.53 dari 
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:dn6BfWhcAwIJ:www.opsu.gob.ve/portal/vistas/descargas/banners/arc_Plan_de_la_Patria
_Programa_de.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
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b. Melestarikan  dan  mengkonsolidasikan  kedaulatan  atas

sumber daya minyak dan sumber daya alam lainnya yang

strategis.

c. Memastikan manajemen kedaulatan pendapatan nasional.

d. Mencapai  kedaulatan  pangan  untuk  menjamin  hak  suci

untuk kebutuhan makanan rakyat.

e. Mengembangkan  kemampuan  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi  yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

f. Memperkuat  daya  pertahanan  untuk  melindungi

kemerdekaan  nasional  dan  kedaulatan  nasional,

mengamankan  sumber  daya  dan kekayaan  negara  untuk

generasi mendatang. 

2. Berusaha  untuk  terus untuk  membangun  semangat  Sosialisme

Bolivarian abad XXI di Venezuela, sebagai sebuah alternatif untuk

menghadapi  kejahatan  kapitalisme  dan  dengan  demikian  dapat

menjamin  "jumlah  terbesar  dari  jaminan  sosial, jumlah  terbesar

dari stabilitas politik dan kebahagiaan terbesar" menjamin hak-hak

rakyat. 

a. Mendorong  transformasi  sistem  ekonomi  sosialisme

Bolivarian,  melampaui  model  kapitalis  minyak  terhadap
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model  ekonomi  produktif  sosialis,  berdasarkan

perkembangan kekuatan produktif.

b. Membangun masyarakat egaliter dan adil.

c. Mengkonsolidasikan dan memperluas kekuasaan rakyat dan

demokrasi sosialis.

d. Mengadakan  dan  mempromosikan  orientasi  etika,  moral

dan spiritual masyarakat baru berdasarkan pada nilai-nilai

pembebas sosialisme.

e. Mencapai terobosan untuk pembaharuan Sosial dan Negara

Demokrasi Hukum serta Keadilan. 

3. Venezuela  mengutamakan  soldaritas  kekuasaan  di  dalam  suatu

negara  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik  dalam  meningkatkan

kekuasaan utama di Amerika Latin dan Karibia, dan memastikan

terbentuknya zona perdamaian di kawasan benua Amerika.

a. Memperkuat  peran  Venezuela  sebagai  kekuatan  energi

dunia. 

b.  Mengembangkan kekuatan ekonomi Bangsa berdasarkan

penggunaan optimal dari potensi yang ditawarkan sumber

daya negara untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi
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rakyat,  serta  dasar material  untuk membangun sosialisme

Bolivarian bagi negara. 

c. Membentuk  dan  mengembangkan  kekuatan  militer  untuk

membela tanah air. 

d. Memperdalam pengembangan geopolitik kawasan Amerika

Latin yang baru. 

4. Berkontribusi pada  pengembangan  geopolitik  internasional  yang

baru,  guna  mengubah  bentuk  dunia  yang  multisenter  menjadi

multipolar  yang  bertujuan  untuk  mencapai  keseimbangan  alam

semesta dan menjamin perdamaian planet.

a. Terus memainkan peran utama dalam pembangunan serikat

Amerika Latin dan Karibia.

b. Memperkuat Identitas Nasional dan Nuestroamericana.

c. Terus  mempromosikan  pengembangan  dunia  multipolar

tanpa  dominasi  kekaisaran  dalam  penentuan  nasib

masyarakat.

d. Berkontribusi  pada  penghapusan  sistem  kekaisaran  dan

neokolonialisme. 
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5.  Berkontribusi  pada  pelestarian  kehidupan  di  planet  Bumi  dan

keselamatan Spesies manusia.

a. Membangun  dan  mempromosikan  model  ekonomi  eco-

sosialis  produktif,  berdasarkan  hubungan  yang  harmonis

antara manusia  dan alam, untuk memastikan penggunaan

dan pemanfaatan rasional,  optimal  dan berkelanjutan dari

sumber daya alam, menghormati proses dan siklus alam.

b. Melindungi  dan  mempertahankan  kedaulatan  negara  atas

sumber daya alam untuk kepentingan utama rakyat,  yang

akan menjadi penjamin utama.

c. Mempertahankan dan melindungi  warisan sejarah  budaya

Venezuela dan Nuestroamericano.

d. Berkontribusi pada pembentukan sebuah gerakan di seluruh

dunia  untuk  mengekang  penyebab  dan  memperbaiki

dampak  perubahan  iklim  yang  terjadi  akibat  dari  model

kapitalisme predator. 
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