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KATA PENGANTAR 

       

 

 Selama mengenyam asam garam di bangku kuliah, dengan berhiaskan 

gedung megah dan irama hidup kampus yang terengah-engah, penulis telah 

dikenalkan dengan sebuah kata yang menggema di lingkungan Departemen 

Hubungan Internasional. Mereka menyebutnya dengan “jurnal”. Kata tersebut 

sangat meresap kedalam rusuk pena hitam dan nurani disetiap kata yang tergores 

oleh tinta pena tersebut. Bahkan kata transendental tersebut acapkali menjadi buah 

bibir setiap mahasiswa yang menempuh studi di HI, sengaja maupun tak sengaja. 

Mungkin untuk hidup secara akademis di HI, kata tersebut memang harus 

dijalankan secara sistematis. Bahwa satu kata fenomenal tersebut memberi kesan 

tersendiri bagi penulis adalah benar. Dia yang harus diekspresikan dengan kata-

kata nan berlandaskan proposisi ilmiah tersebut memang harus dikerjakan untuk 

memenuhi delusi kewajiban ilmiah mahasiswa untuk mencapai score. 

 Dalam injury time-nya selama mengarungi hidup di lingkungan akademis, 

penulis berkenalan juga dengan satu kata lagi yang sudah menjadi stereotipe 

mahasiswa. Mereka menyebutnya “skripsi”. Seperti saudaranya, kata tersebut 

telah memberi kesan dalam setiap mimpi siang maupun malam mahasiswa HI 

yang akan menyelesaikan studi sarjana mereka. Bahkan kata yang satu ini sangat 

menghiasi dekorasi interior status Facebook dan mengilhami trending topic paling 

banyak di “folbek” di Twitter. Namun terlepas dari segala keunikannya, “skripsi” 

adalah magnum opus. Sebuah karya yang memberi kita kualitas diri, terutama 

dalam hal akademis. “Kebijakan Luar Negeri Telekomunikasi Kuba: Rasionalitas 

Konstruktivisme dan ALBA-1” adalah judul dari magnum opus penulis. Skripsi 

ini sempat menyita hati penulis. Terus menatap buku dan komputer, sembari jari-

jari menari membentuk syntax bernuansa ekonomi politik, dan berkontemplasi 

tidak hanya dengan teori namun juga diksi.  

 “Kebijakan Luar Negeri Telekomunikasi Kuba: Rasionalitas 

Konstruktivisme dan ALBA-1” adalah skripsi yang sederhana. Ditulis pula 

dengan niat yang sederhana. Secara garis besar, mengutip perkataan bapak dosen 
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pembimbing penulis, skripsi ini menjelaskan bagaimana perspektif dalam studi HI 

dapat memberikan distingsi jawaban yang tidak bisa dihadirkan oleh perspektif 

lain di luar disiplin HI. Analoginya sederhana juga, bagaimana bisa Anda 

membeli sepatu mahal berlabel internasional walau tersedia pilihan sepatu yang 

lebih murah dengan kualitas yang sama. Rasionalitas kuncinya. Rasional bukan 

selalu berarti perbandingan numerik dan pilihan zero-sum terhadap suatu pilihan. 

Rasional juga dapat diartikan sebagai cara mengkomunikasikan pilihan Anda 

yang mengerucut pada maksud dan nilai tertentu. 

 Kesulitan dalam skripsi ini yang sering dihadapi oleh penulis hanya terkait 

satu hal, yaitu Kuba. Dengan menjadi negara sosialis berhaluan kiri, informasi dan 

data pendukung mengenai sikap dan pikiran pemerintah Kuba terhadap ALBA-1 

sangat sulit untuk didapatkan. Ketika hampir semua negara mempunyai data 

tentang arus masuk dan arus keluar pengiriman uang (remiten), Kuba justru 

dengan sengaja tidak menyediakan data-data tersebut. Namun bukan berarti 

skripsi ini kemudian menjadi sangat sulit untuk dikerjakan. Sulit dan mudah itu 

sungguh relatif.  

 Akhir kata, skripsi yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Telekomunikasi 

Kuba: Rasionalitas Konstruktivisme dan ALBA-1” tidaklah berangkat dari 

ketertarikan penulis untuk mengangkat topik tertentu, namun skripsi ini bermula 

dari kesederhanaan kerangka pemikiran penulis perihal bagaimana sebuah 

masalah dipandang dan dipecahkan. Segala hal yang merujuk pada 

ketidaksempurnaan skripsi ini berasal dari penulis sendiri. Besar harap penulis 

skripsi ini tidak membangun sebuah impian yang berlebihan, akan lebih bermakna 

ketika tulisan ini memberi pemahaman tentang what should be written dan how 

should we write it. 

  

Surabaya, 2 Januari 2012 

Penulis, 

 

Praja Firdaus Nuryananda 
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 “Terima kasih” adalah sebuah ucapan oral atau tekstual yang ditakdirkan 

untuk menghadirkan ketersalingan. Hanya ada dua ketersalingan yang ingin 

penulis bahas disini. Ketersalingan pertama adalah bahwa “terima kasih” terdiri 

dari dua kata yang saling memberi makna tentang memberi dan menerima. 

“Terima”, menurut penulis, mengimajinasikan seseorang yang sedang menerima 

sekaligus. Sedangkan “kasih” adalah pemberian dari orang yang menerima tadi 

namun juga sebagai petanda akan penerimaan sesuatu. Ketersalingan kedua yakni 

“terima kasih” mengikatkan konsep dengan praktek. Penghargaan atas sesuatu 

tidak dapat hanya dirasa tapi juga perlu ekspresi atasnya, practice makes perfect. 

Praktek juga tidak bisa dilakukan ketika subyek tidak mengerti apa yang harus 

dipraktekkan. Saling menyempurnakan adalah ketersalingan yang kedua. 

 Untuk mewujudkan dua makna ketersalingan ini, dengan skripsi ini 

penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu, baik materi dan non-materi, dalam pengerjaan dan penyelesaian 

skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT. Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi. 

Terima kasih telah berdialog dengan hamba melalui segala sesuatunya. 

Sungguh hasil karya ini bukanlah kekayaan yang perlu diagungkan 

melainkan hanya sebuah pintu masuk hamba menuju keagungan-Mu. 

2. Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih ya rasul, telah memberi 

pencerahan spiritual pada umatmu dan terima kasih telah membawa serta 

Islam sebagai jalan hidup umatmu. Sungguh kau lah suri tauladan yang 

sebaik-baiknya. Dalam Islam aku hidup, dalam Islam aku tuju, dalam 
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3. Nur Munawaroh dan Hendrawan Rudijana. Orang tua terbaik di dunia. 
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ABSTRAK 
 
 

Kebijakan Luar Negeri Telekomunikasi Kuba: 

Rasionalitas Konstruktivisme dan ALBA-1 (1999-2011) 
 
 
 Globalisasi dipercaya membawa efisiensi pada bentuk komunikasi dan pengolahan 
informasi. Internet, sebagai salah satu bentuk komunikasi dan pengolahan informasi yang 
efisien, merupakan bagian penting dari sebuah negara untuk berpacu dalam era globalisasi. 
Dalam kaitannya dengan kompetisi global, Kuba memberi perhatian pada peningkatan 
kualitas bentuk komunikasi dan pengolahan informasi dengan cara memperbesar kapasitas 
jaringan internet. Amerika Serikat lantas melakukan penjajakan kepada Kuba dengan 
memberi izin kepada perusahaannya untuk menyediakan jasa internet kepada Kuba. Namun 
Kuba lebih memilih Venezuela sebagai pihak yang bekerjasama dalam penyediaan jasa 
internet untuk perbesaran kapasitas jaringan internet. Kuba tidak memperlihatkan keinginan 
bekerjasama dengan Amerika Serikat dan memilih konsorsium yang ditawarkan Venezuela, 
termasuk diantaranya kabel optik fiber dari Prancis, Alcatel-Lucent, dan dari Inggris, Cable 
& Wireless, sepanjang 1.600 km. Penelitian ini akan membahas argumentasi negara Kuba 
yang enggan bekerjasama dengan negara Amerika Serikat kaitannya dengan penyediaan jasa 
internet untuk peningkatan kapasitas jaringan internet. Penulis berargumen bahwa 
keengganan Kuba terhadap penawaran Amerika Serikat disebabkan oleh alasan politis 
daripada alasan ekonomis. Kedekatan geografis Amerika Serikat dengan Kuba serta kualitas 
negara Amerika Serikat sebagai salah satu produsen produk teknologi dan informasi 
tercanggih dunia belum bisa meyakinkan Kuba akan Amerika Serikat. Hal ini kemudian 
menjadi salah satu bukti bahwa pesimisme relasi Amerika Serikat dengan Kuba masih ada. 
 
Kata Kunci: rasionalitas, konstruktivisme, identitas nasional, struktur internasional 
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 “Science has eliminated distances. . . In a short time, man will be able to see what is 
happening in any place in the world without leaving his own house.” 

-Gabriel Garcia Marquez, One Hundred Years of Solitude (1970)- 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

 Sebelum tahun 2011, Kuba merupakan negara dengan jumlah pengakses 

internet paling sedikit di benua Amerika. Menurut survei pada sektor teknologi 

dan informasi yang dilakukan oleh International Telecommunication Union (ITU) 

serta data statistik yang ditetapkan pemerintah Kuba, hanya 3% dari total 

penduduk Kuba yang bisa menikmati dan menggunakan layanan telekomunikasi1 

secara reguler. Negara Kuba juga menjadi negara peringkat kedua dalam hal 

layanan internet paling lambat di dunia, di bawah Mayotte, sebuah kawasan 

Prancis di Laut Hindia. Dari segi pelayanan pun, masih sangat banyak jumlah 

blokir dan sensor internet di tempat-tempat publik. Hanya beberapa kalangan 

terbatas, seperti akademisi, dokter, dan manajer perusahaan besar, yang dapat 

menggunakan hak khusus akses internet dari pemerintah langsung 

(www.economist.com 2011).  

                                                             
1 Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu simpul dengan simpul 
yang lain dengan mempergunakan bantuan peralatan khusus agar informasi lancar tersampaikan 
(bsavitri.staff.gunadarma.ac.id, n.d). Dalam penelitian ini telekomunikasi mempunyai definisi 
sebagai internet dan perangkat komplementer internet. 
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 Atas kondisi keterbelakangan dalam bidang telekomunikasi tersebut, 

pemerintah Kuba sudah lama mengkritik kebijakan embargo2 ekonomi dan militer 

yang digencarkan oleh negara Amerika Serikat. Kebijakan embargo oleh Amerika 

Serikat terhadap Kuba sendiri berawal dari tahun 1961 setelah terjadi Revolusi 

Kuba.3 Embargo yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat menjadi 

antagonis dalam kasus ini karena embargo tersebut membatasi dan bahkan tidak 

memberi pintu masuk sama sekali kepada perusahaan-perusahaan multinasional 

dari Amerika Serikat untuk menanam modal serta membangun proyek di negara 

Kuba, salah satunya adalah proyek telekomunikasi. Presiden George Bush Jr. 

yang memerintah Amerika Serikat pada periode 2001-2009 bahkan pernah 

menolak rancangan kerjasama perusahaan multinasional telekomunikasi Amerika 

Serikat AT&T dengan negara Kuba. Selama ini hanya perusahaan multinasional 

milik Italia, Telecom dan Telefonica, yang menjadi provider asing utama 

telekomunikasi jaringan internet di Kuba dengan penguasaan 27% pasar 

telekomunikasi di Kuba (www.economist.com 2011). 

 Pada bulan April tahun 2009, setelah Barack Obama menjadi presiden 

menggantikan George W. Bush, pemerintah Amerika Serikat mulai 

merenggangkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba, termasuk 

                                                             
2 Embargo adalah upaya atau sanksi untuk meniadakan barang-barang negara lain dengan 
melarang perusahaan dalam negeri untuk mengadakan transaksi dengan organisasi-organisasi 
dagang negara yang menjatuhkan sanksi (Holsti 1987). 
3 Revolusi Kuba terjadi pada tahun 1959. Revolusi ini berhasil menggulingkan Fulgencia Batista 
yang kemudian digantikan oleh Fidel Castro. Revolusi ini juga berarti lunturnya pengaruh 
Amerika Serikat di Kuba. Kuba kemudian sangat bergantung pada Uni Soviet dan Community for 
Economic Cooperation (COMECON). Ketika Uni Soviet dan COMECON mulai runtuh pada 
tahun 1989, Kuba mengalami penurunan perdagangan 70% dari total ekspornya (Garfield & 
Santana 1997, 15). Keberadaan Amerika Serikat oleh karena itu dianggap penting, bahkan ada 
pendapat bahwa Amerika Serikat membatasi hak eksklusif Kuba sebagai negara (Bonsal 1967, 
261). 
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di dalamnya adalah kebijakan embargo. Dengan kebijakan luar negeri yang lebih 

toleran ini, perusahaan multinasional Amerika Serikat akan bisa menyediakan jasa 

telekomunikasi ke Kuba (Mohney 2011).4 

 Beberapa bulan setelah pemerintah Amerika Serikat memberikan 

fleksibilitas dalam kebijakan perdagangan luar negeri ke Kuba, salah satu 

perusahaan telekomunikasi multinasional Amerikat Serikat, TeleCuba, mengklaim 

telah mendapatkan lisensi kerjasama pembangunan saluran kabel bawah laut dari 

Departemen Keuangan dan Perbendaharaan Negara Amerika Serikat. Saluran 

kabel ini menghubungkan Havana, ibu kota Kuba, dengan Key West di Florida, 

Miami, daerah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Kuba. TeleCuba 

mengklaim panjang saluran ini adalah 110 mil dan disepakati dengan harga 

sebesar US$ 18 juta. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Amerika 

Serikat, maka perusahaan TeleCuba yang telah beroperasi sejak 1999 akan dapat 

meningkatkan kecepatan akses internet di Kuba dan memasarkan produk TV 

Kabel serta teknologi satelit. Namun demikian, TeleCuba menyatakan bahwa 

implementasi keseluruhan dari kesepakatan atau kerjasama tersebut akan berjalan 

pada kuartal ke dua tahun 2011 (Buckley 2011). 

Pada tahun yang sama, pemerintah Venezuela mengatakan bahwa 

pemerintah Kuba dan konsorsium5 internasional yang melibatkan perusahaan 

                                                             
4 Keadaan kembali runyam ketika pemerintah Kuba menangkap Alan Gross, seorang kontraktor 
dari Amerika Serikat. Gross ditangkap dengan tuduhan mendirikan satelit pribadi dan tidak ada 
hubungannya dengan pemerintahan Amerika Serikat. Kejadian ini lantas membuat hubungan 
Amerika Serikat dan Kuba kembali renggang (www.freedomhouse.org 2011). 
5 Definisi dari konsorsium secara umum adalah kumpulan beberapa perusahaan atau firma baik 
berbeda sektor industri maupun berbeda negara yang menarik modal dan sumber daya manusia 
mereka untuk mengerjakan proyek-proyek besar demi keuntungan bersama. Konsorsium secara 
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Venezuela, telah menjalin kesepakatan pembangunan saluran kabel serat optik 

sepanjang 1.000 mil dengan perkiraaan biaya sebesar US$ 70 juta, proyek ini 

kemudian diberi nama ALBA-16. Proyek ALBA-1 ini melibatkan pula perusahaan 

multinasional dari Prancis, Cina, dan Inggris yang tergabung dalam satu 

konsorsium telekomunikasi internasional. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Venezuela, Jesse Chacon, dengan mengatakan bahwa 

kerjasama pengadaan kabel serat optik antara Kuba dengan Venezuela ini sangat 

vital bagi hubungan kedua negara. Saluran kabel dibangun sebagai penghubung 

daerah La Guaira di kota Vargas, Venezuela, dengan kawasan Siboney di kota 

terluar Kuba, Santiago de Cuba. 

Pemetaan lokasi jaringan kabel bawah laut ALBA-1 secara singkat dapat 

divisualisasikan lewat Gambar 1.1 dibawah ini. Garis putih tebal adalah jalur 

ALBA-1, sedangkan garis biru muda dan biru tua adalah jaringan telekomunikasi 

di Amerika Selatan dan Karibia yang telah terpasang. Dari Gambar 1.1 dapat 

dilihat bahwa sambungan kabel bawah laut terutama dahulu menghubungkan 

antara Venezuela dengan Kuba. Setelah sambungan Venezuela-Kuba selesai maka 

dibangunlah sambungan ke Jamaika dari Kuba. 

                                                                                                                                                                       
umum berlangsung hanya beberapa periode pendek, atau sesegera setelah proyek selesai 
(www.businessdictionary.com 2011) 
6 Nama ALBA-1 mereferensi pada persekutuan Bolivar yang didirikan oleh Kuba dan Venezuela 
pada tahun 2004, yaitu Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Fox 2006). 
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Gambar 1.1 Peta jaringan kabel bawah laut ALBA-1 

Dengan demikian dalam kurun waktu satu tahun, Kuba mendapatkan dua 

penawaran kerjasama, yaitu dari Amerika Serikat (TeleCuba) dan dari pihak 

Venezuela dengan bentuk kerjasama konsorsium telekomunikasi internasional 

(www.google.com 2011). Kondisi ini dapat digambarkan sebagaimana 

ditunjukkan oleh Gambar 1.2 dibawah ini. Gambar 1.2 menjelaskan bagaimana 

Kuba menerima dua tawaran dalam satu periode satu tahun. Perbedaan dari 

masing-masing tawaran tersebut terletak pada nominal panjang kabel bawah laut 

yang terpasang dan harga yang disepakati. 

 

Gambar 1.2 Penetrasi Amerika Serikat dan Venezuela ke pasar telekomunikasi Kuba 

 Februari 2011 adalah bulan dimana peletakan kabel bawah laut jaringan 

internet dari Venezuela ke Kuba akhirnya telah pada tahap penyelesaian. Pada 
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bulan Mei 2011, media The Economist merilis artikel dengan judul “Wired, at 

last”. Artikel tersebut berisikan berita bagaimana negara Kuba sekarang telah 

memiliki sambungan kabel serat optik yang menghubungkan Kuba dengan negara 

lain. Pembangunan saluran ini berhasil meningkatkan performa layanan 

telekomunikasi internet di Kuba (www.economist.com 2011). Peningkatan ini 

termasuk peningkatan transmisi gambar dan video 3000 kali lebih cepat dari 

kecepatan sebelumnya. Menurut Jose Ignacio Quintero, manajer proyek ALBA-1, 

improvisasi telekomunikasi yang dihasilkan dari jaringan baru ini adalah 640 

gigabit (gb) untuk koneksi luar negeri dan bandwith untuk 80 juta panggilan 

telepon secara simultan dan penyediaan internet (Torres 2011). 

 Tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah walaupun Kuba telah berhasil 

membangun kerjasama dengan negara lain, namun negara tersebut bukanlah 

Amerika Serikat yang dalam rentang dua tahun memberikan kerenggangan 

kebijakan perdagangan luar negeri, dan juga bukan dengan perusahaan 

multinasional TeleCuba. Kuba justru berpaling dari Amerika Serikat dan 

TeleCuba. Pemilik perusahaan TeleCuba, Luis Coello, seorang Cuban-American, 

bahkan mempertanyakan keacuhan pemerintah Kuba terhadap tawaran yang lebih 

murah dari TeleCuba (www.therightperspective.org 2011). Kuba lebih memilih 

untuk bekerjasama dengan pihak Venezuela untuk membentuk konsorsium 

telekomunikasi internasional, Telecomunicaciones Gran Caribe (TGC), dalam 

pengerjaan proyek ALBA-1. 

 Saluran pertama dengan kabel sepanjang 1.000 mil atau 1.600 km, dari 

total 3.125 mil kabel trans-Atalantik, dibentangkan di laut yang kemudian 
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menghubungkan Kuba, Jamaika, dan Venezuela (Potter 2011). Pihak Kuba 

mengklaim kerjasama negara Kuba dan konsorsium Venezuela terkait 

pembangunan saluran kabel serat optik ini mengucurkan dana US$ 70 juta 

termasuk sambungan kedua yang menghubungkan Kuba dengan Jamaika. Satu hal 

yang menarik adalah TGC juga bekerjasama dengan perusahaan lain dengan 

menggunakan konsep konsorsium telekomunikasi internasional. Dalam 

konsorsium tersebut melibatkan pula perusahaan Landline Internet Mobile and 

Entertainment (LIME) (Inggris), Cable & Wireless Communications (CWC) 

(Inggris), Alcatel-Lucent (Prancis), Alcatel-Lucent Submarine Networks (ALSN) 

(Prancis), dan Alcatel-Lucent Shanghai Bell (ALSB) (Cina), selain perusahaan 

utama dari Venezuela, yaitu Corporacion Venezolana de Guyana (CVG) Telecom 

C.A. dan perusahaan Cuba sendiri, Transbit S.A.. CVG Telecom C.A. dan 

Transbit S.A. merupakan dua perusahaan yang menjalankan TGC dengan 

pembagian modal dan kepemilikan 60% dan 40% (jamaica-gleaner.com 2011). 

Laporan resmi perusahaan Alcatel-Lucent bahkan telah mengkonfirmasi hal ini 

dengan mengatakan bahwa kerjasama Alcatel-Lucent bersama Empresa De 

Telecomunicaciones De Cuba S. A. (ETECSA) Kuba merupakan salah satu 

tahapan revolusi telekomunikasi surprastruktural negara Kuba (Alcatel-Lucent 

2009). ETECSA merupakan perusahaan telekomunikasi yang menangani 

pengelolaan telekomunikasi di Kuba, dengan kepemilikan saham pemerintah 

Kuba sebesar 73%. 

 Keterlibatan multinational corporations (MNC) dari Prancis, Inggris, Cina 

dan Amerika Serikat ini memberikan gambaran lanjut bagaimana Kuba 
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merupakan pasar yang menjanjikan di sektor telekomunikasi. Perlu diketahui 

bahwa sebelum CVG Telecom C.A., LIME, CWC, Alcatel-Lucent, ALSN, dan 

ALSB masuk di Kuba, sudah terdapat Telecom dan Telefonica dari Italia yang 

menjadi provider asing utama. Sedangkan di sisi lain, perenggangan kebijakan 

luar negeri oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Kuba memberikan celah 

dan pintu masuk utama perusahaan multinasional milik AS untuk melakukan 

penetrasi ke Kuba. 

Pada intinya, telah ada tren positif pada pasar perdagangan telekomunikasi 

di Kuba dan respon dari para stakeholder sangat bervariasi. Namun dalam hal ini 

kita tidak bisa mengalihkan pandangan dari vitalnya peran pemerintah Kuba 

sendiri. Salah satunya adalah peran pemerintah Kuba dalam menentukan partner 

dalam proyek pembangunan dan peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi. 

Langkah pemerintah Kuba untuk memeluk CVG Telecom C.A., Landline Internet 

Mobile and Entertainment, Cable & Wireless Communications, Alcatel-Lucent, 

Alcatel-Lucent Submarine Networks, dan Alcatel-Lucent Shanghai Bell 

dibelakangnya menyisakan banyak pertanyaan untuk dijawab dan disoroti. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa kasus ini menjadi precursor politik luar negeri 

pemerintah komunisme Kuba di masa depan. Terhadap kasus yang telah 

dijabarkan sebelumnya maka setidaknya bisa dibentuk skema seperti yang 

digambarkan gambar 1.3 dibawah. 
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Gambar 1.3 Keengganan Kuba bekerjasama dengan Amerika Serikat dan peralihan kepada 
Venezuela dan konsorsium 

Gambar 1.3 menggambarkan bagaimana dinamika penawaran kerjasama yang 

diajukan baik oleh Amerika Serikat melalui dua perusahaan multinasionalnya, 

yaitu AT&T dan TeleCuba, maupun oleh Venezuela dengan dukungan Prancis 

(Alcatel-Lucent, ALSN), Cina (Alcatel-Lucent Shanghai Bell), dan Inggris (Cable 

& Wireless Communications, Landline Internet Mobile and Entertainment) dalam 

satu wadah konsorsium telekomunikasi internasional. Biru menandakan afiliasi 

ideologi politik dengan Kuba sedangkan merah menandakan negara dengan 

ideologi politik kontra Kuba. 

I.2 Asumsi Dasar Penelitian 

Asumsi pertama dari penelitian ini adalah kebijakan luar negeri 

merupakan refleksi dari kepentingan nasional (Plano & Olton 1969, 127) dan 

dapat dicapai melalui tindakan aktif baik oleh state actors maupun non-state 

actors. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wurfel dan Burton (1990, 5) bahwa 

target dari kebijakan luar negeri pada intinya adalah aktor luar negeri, baik state 

maupun non-state. Oleh sebab demikian, maka kebijakan luar negeri Kuba adalah 
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refleksi kepentingan nasional Kuba melalui tindakan yang mengacu pada aktor 

luar negeri, baik state maupun non-state. 

Di sisi yang lain dalam mengambil kebijakan luar negeri, negara dalam hal 

ini merupakan aktor yang rasional7, dengan pertimbangan untung rugi 

berdasarkan kepentingan nasional (Viotti & Kauppi 1999). Kepentingan nasional 

sendiri oleh Morgenthau (dalam Williams et al. 1999) dipandang sebagai 

representasi dari power. Pertimbangan rasional berdasarkan kepentingan nasional 

dapat diartikan sebagai kalkulasi sistematis untuk menambah atau justru 

mengurangi kapasitas power yang direpresentasikan oleh kepentingan nasional. 

Dengan demikian aktor negara (Kuba, Venezuela, Amerika Serikat) adalah unit 

yang berusaha semaksimal mungkin untuk kegunaannya (Dunne & Schmidt, 

dalam Baylis & Schmidt 2005, 171). Hal ini dilakukan agar kepentingan nasional 

bisa dicapai secara optimal. 

Asumsi ketiga dalam penelitian ini adalah, seperti yang dinyatakan oleh 

Susan Strange, korporasi multinasional, dan termasuk juga organisasi 

internasional, hanyalah sebuah alat pencapai kepentingan nasional sebuah negara 

dengan cara lain (Waltz 2000). Kecenderungan seperti ini banyak dilakukan oleh 

negara maju atau dengan kapabilitas nasional diatas rata-rata negara lain. 

Proposisi ini populer juga disebut sebagai teori kalangan institusionalis.  

                                                             
7 Definisi rasional dalam penulisan ini adalah meminimalisir kerugian (losses) dan 
memaksimalkan keuntungan (gains/profits) (Evans & Newnham 1998, 462-463). Untung dan rugi 
dalam konteks ini diasosiasikan dengan segala sesuatu yang diukur secara numerik (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 1991). 
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I.3 Rumusan Permasalahan Penelitian 

 Dikaitkan dengan asumsi dasar penelitian dan dari penjelasan latar 

belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah mengapa pemerintah Kuba enggan bekerjasama dengan perusahaan 

telekomunikasi multinasional Amerika Serikat dan lebih memilih untuk 

membentuk konsorsium telekomunikasi internasional bersama Venezuela? 

 Untuk mempermudah dalam memahami rumusan masalah penelitian, 

peneliti sengaja mencantumkan Gambar 1.4 sebagai penjelas dari rumusan 

masalah penelitian. Garis biru adalah jaringan ALBA-1 sedangkan garis merah 

adalah tawaran dari TeleCuba yang kemudian ditolak oleh pemerintahan Kuba. 

 

Gambar 1.4 Perbandingan panjang kabel Siboney-LaGuaira-OchoRios (biru)  
dengan Miami-Havana (merah) 
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I.4 Tujuan Penelitian 

Dengan mendasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisa secara empirik dan menjelaskan argumentasi pemerintah Kuba dalam 

pengambilan langkah kebijakan luar negeri dan yang terkait dengan kerjasama di 

sektor telekomunikasi hubungannya dengan kerjasama pemerintah Kuba dengan 

konsorsium TGC bersama Cable & Wireless Communications, ALSN, ALSB, 

LIME, dan Alcatel-Lucent, serta penolakan terhadap kerjasama dari pemerintah 

Amerika Serikat dan TeleCuba.  

I.5 Manfaat Penelitian 

Dengan mendasarkan pada konsiderasi aksiologis penelitian, maka 

penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu 1) memberikan kontribusi 

perspektif Hubungan Internasional sebagai kemasan dalam sebuah kasus 

internasional, 2) memberi penjelasan kontemporer dinamika ekonomi politik 

Kuba dalam bidang telekomunikasi, dan 3) memperkaya penelitian kasuistik 

kontributif dalam studi Hubungan Internasional di lingkungan lokal.  

I.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 I.6.1 Inadekuasi Pendekatan Pilihan Rasional 

  Pendekatan8 pilihan rasional atau rational choice merupakan salah satu 

pendekatan dengan kontribusi besar di dalam studi Hubungan Internasional. 

Pendekatan ini telah berhasil membantu memberikan artikulasi definitif debat 

                                                             
8 Disini pendekatan didefinisikan sebagai metode untuk mencapai pengertian tentang masalah 
penelitian (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1991). 
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teoritik politik internasional. Menurut Duncan Snidal, pendekatan pilihan rasional 

juga telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan pemaknaan anarki 

dalam hubungan internasional dan kemungkinan akan kerjasama didalamnya 

(Carlsnaes et al. 2002, 73). 

  Pendekatan pilihan rasional juga memberikan kontribusinya pada proses 

pembuatan keputusan (decision-making process) kebijakan luar negeri. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Dougherty dan Pfaltzgraff (1971, 317-318) yang 

mengutip dari Joseph Frankel bahwa kebijakan luar negeri dapat dianalisa melalui 

teori pengambilan keputusan (decision-making theory). Dalam teori pengambilan 

keputusan, kebijakan luar negeri dikategorikan menjadi dua, yaitu pilihan antara 

rasional dan tidak rasional atau irasional. Teori pengambilan keputusan memang 

tidak bisa digeneralisasi pada semua kasus hubungan internasional. Tetapi di 

banyak kasus yang melibatkan negara dengan sumber daya yang terbatas, dalam 

pengambilan kebijakan luar negerinya negara tersebut akan sangat dipengaruhi 

oleh pentingnya prinsip rasionalitas ekonomi dan diplomasi, yaitu biaya minimum 

dan kelengkapan hasil maksimum (Dougherty & Pfaltzgraff 1971, 318). 

  Terdapat empat poin penting yang kemudian membahas korelasi kebijakan 

luar negeri dengan pengambilan keputusan dan rasionalitas secara lebih lanjut. 

Poin pertama yaitu terdapat asumsi bahwa kebijakan luar negeri terdiri dari 

keputusan-keputusan yang berasal dari sumber yang bisa diidentifikasi, maka dari 

itu pengambilan keputusan adalah aktivitas behavioral yang memerlukan 

penjelasan. Kedua, konsep penting dari pengambil keputusan adalah “definisi 

situasi”. Ketiga, penekanan pada lingkungan domestik dan sumber sosietal dari 
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kebijakan luar negeri. Poin keempat, implikasi jelas bahwa proses pengambilan 

keputusan bisa jadi merupakan sumber penting dari sebuah keputusan (Williams 

et al. 1999, 134-135).  

  Menurut peneliti dalam kasus kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba 

tentang pengadaan jaringan kabel serat optik, tawaran kerjasama dari pihak 

TeleCuba sebenarnya lebih proporsional untuk dinyatakan sebagai kerjasama 

rasional jika Kuba menerima tawaran tersebut. Hal ini dikarenakan biaya 

kerjasama yang lebih murah (US$ 18 juta) dan dengan daya jangkau kabel yang 

lebih pendek (110 mil). Dengan biaya yang lebih murah, pemerintah Kuba akan 

dapat membangun jaringan internet dengan lebih efisien. Adanya daya jangkau 

kabel serat optik yang lebih pendek juga akan semakin memudahkan 

operasionalisasi teknis dari proyek tersebut. 

  Di belahan yang lain, penerimaan kerjasama dengan konsorsium TGC, 

ALSN, ALSB, LIME, Alcatel-Lucent, dan Cable & Wireless Communications 

merupakan pengambilan kebijakan luar negeri yang menurut pendekatan pilihan 

rasional dikatakan sebagai irasional, karena tidak mengacu pada biaya minimal 

dan kegunaan maksimal. Dengan harga kerjasama yang lebih mahal (US$ 70 juta) 

dan daya jangkau kabel yang lebih panjang (1000 mil) pula, kerjasama ini bukan 

kebijakan luar negeri yang efisien. Oleh karena demikian dalam menjelaskan 

kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba tentang pengadaan kabel serat optik 

ini, peneliti merasa adanya inadekuasi penjelasan jika menggunakan pendekatan 

pilihan rasional per se. Hal ini juga diperkuat oleh argumentasi beberapa 
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akademisi perihal problematika pendekatan pilihan rasional sebagai pisau analisis 

dalam membedah sebuah kasus. 

  Menurut Duncan Snidal terdapat dua kritik internal yang menekankan 

pada problematika pendekatan pilihan rasional dalam melakukan analisanya. 

Kritik pertama adalah pendekatan ini seakan terlalu terobsesi dengan kalkulasi 

matematis-ekonomis. Obsesi tersebut sebenarnya hanya teknik membingungkan 

yang menyembunyikan kekosongan pemahaman. Sedang kritik kedua adalah 

bahwa sesungguhnya pendekatan pilihan rasional tidak memiliki pendukung 

empiris yang kuat. Pendekatan pilihan rasional bukan memberi presisi teoritik 

namun justru menambah spekulasi teoritik yang terkadang dapat membuat analisa 

semakin tidak relevan (Carlsnaes et al. 2002, 73). 

  Berangkat dari ketidakcukupan pendekatan rasional sebagai teknik 

metodologis dalam menganalisa kasus kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba 

proyek ALBA-1, maka menjadi pemakzulan ketika pendekatan tersebut kurang 

bisa menjawab masalah. Dalam hal ini peneliti merasa perlu adanya penambahan 

perspektif. Konstruktivisme sebagai salah satu perspektif di studi Hubungan 

Internasional kemudian dirasa perlu untuk dimasukkan. Peneliti beranggapan 

konstruktivisme menawarkan hal yang berbeda dari pendekatan pilihan rasional 

dalam menjawab permasalahan penelitian. Posisi konstruktivisme disini bukan 

sabagai substitusi namun lebih kepada pelengkap (komplementer). 

 I.6.2 Rasionalitas Konstruktivisme Struktural dan Aspirasional 

 Pemikiran pokok dari konstruktivisme adalah bahwa dunia sosial, 

termasuk juga hubungan internasional, merupakan suatu hasil dari konstruksi 
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manusia yang terpengaruh oleh struktur sosialnya. Menurut konstruktivisme, 

dunia sosial bukanlah sesuatu yang given atau taken for granted, dunia sosial 

bukanlah sesuatu “di luar sana” yang hukum-hukumnya ditemukan melalui 

penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah melalui metode, skema, dan 

prosedur yang baku, seperti yang dipercaya oleh positivisme9. Dunia sosial 

kemudian adalah wilayah inter-subyektif dan dunia sosial sangat berarti bagi 

masyarakat yang membuatnya, hidup di dalamnya serta yang memahaminya. 

Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu 

(Jackson & Sorensen 2005, 307). Oleh karena itu kemudian kaum konstruktivis 

menekankan pemikiran dan juga pengetahuan bersama atas dunia sosial. Bentuk 

dari konstruktivisme juga bergantung pada bagaimana negara-negara yang ada, 

sebagai aktor dalam hubungan internasional, memandang satu sama lain (Jackson 

& Sorensen 2005, 308). 

 Menurut Emanuel Adler konstruktivisme di dalam studi Hubungan 

Internasional membawa eksplorasi kepada beberapa pertanyaan penting mengenai 

peran identitas, norma-norma, dan penyebab umum dalam konstitusi kepentingan 

nasional (Carlsnaes et al. 2002). Konstruktivisme juga menjelaskan perihal 

institusionalisasi dan pemerintahan internasional, serta perihal konstruksi sosial 

dari teritorial baru dan perkembangannya (Carlsnaes et al. 2002, 96). 

 Konstruktivisme dalam kebijakan luar negeri juga mengutamakan 

rasionalitas negara. Rasionalitas disini bukan dalam pengertian konvensional 

                                                             
9 Definisi dari positivisme adalah doktrin yang percaya bahwa dunia sosial dan studi tentang 
manusia seharusnya diorganisasikan seperti studi tentang alam dan fisik dunia, atau dalam bahasa 
sederhananya positivisme mengandung artian penyamaan ilmu sosial dengan ilmu alam (pasti) 
(Ritzer (ed) 2005, 571). 
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selama ini, yaitu analisa untung rugi dan ekspektasi respon. Rasional dalam 

kontruktivisme kebijakan luar negeri adalah komunikatif. Negara berusaha 

mengkonstruksi argumentasi dan meyakinkan satu sama lain untuk 

mengekspresikan pesannya. Dengan demikian, menurut Jeffrey T. Checkel, maka 

kepentingan nasional dan preferensi dari negara menimbulkan redefinisi (Smith et 

al. 2008, 76). 

 Sementara itu dalam penelitian ini digunakan dua kategorisasi paham 

konstruktivisme, yaitu konstruktivisme struktural dan konstruktivisme 

aspirasional. Konstruktivisme struktural menekankan pada pentingnya identitas 

nasional sebagai faktor pembentuk kebijakan luar negeri baik oleh subyek 

maupun obyek negara pembuat kebijakan luar negeri. Identitas nasional, menurut 

konstruktivisme strukturalis, adalah sangat terstruktur sehingga identitas sebuah 

negara tidak lepas dari pandangan negara lain terhadapnya, atau interaksi antara 

self dan others (Wendt 1994, Hopf 2002). Sedangkan konstruktivisme 

aspirasional menyatakan bahwa identitas nasional terbentuk dari interaksi aspirasi 

historis negara, persepsi elit politik terhadap aspirasi tersebut, dan kondisi 

kekinian negara tersebut (Clunan 2009). 

Dalam membahas kebijakan luar negeri Kuba yang menolak bekerjasama 

dengan TeleCuba dan Amerika Serikat dan lebih memilih untuk bekerjasama 

dengan pihak konsorsium, terdiri dari gabungan TGC., Cable & Wireless 

Communications, Shanghai Bell, dan Alcatel-Lucent, konstruktivisme 

memberikan penjelasan bagaimana Kuba memandang struktur internasional 

beserta negara lainnya dalam memandang struktur internasional, kepentingan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kebijakan Luar Negeri ... PRAJA FIRDAUS NURYANANDA



Kebijakan Luar Negeri Telekomunikasi Kuba:  
Rasionalitas Konstruktivisme dan ALBA-1 (1999-2011) 

2011-
2012 

 

Praja Firdaus N. | 18  

 

nasional, dan posisinya. Kuba kemudian meredefinisi kepentingan nasionalnya. 

Bahwa kerjasama internasional bukan perihal untung rugi dan bukan pula 

ekspektasi semata, namun lebih kepada pencapaian kepentingan nasional yang 

berdasar pada rasionalitas dalam struktur internasional. Dari sini konstruktivisme 

struktural memberikan perannya. 

Kontribusi konstruktivisme aspirasional dicerminkan lewat penolakan 

kerjasama dari Amerika Serikat dan disepakatinya kerjasama Kuba-Venezuela 

membuktikan adanya pengaruh pandangan Kuba terhadap Amerika Serikat dan 

Venezuela beserta Prancis dan Inggris dibelakangnya. Catatan sejarah politik 

internasional menyatakan, hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat memang 

kurang baik, terutama dalam periode Perang Dingin (1945-1991). Tensi paling 

tinggi hubungan kedua negara terjadi pada saat Krisis Misil Kuba pada tahun 

1962. Krisis Misil Kuba 1962 menunjukkan bagaimana Kuba yang menganut 

sosialisme memandang Amerika Serikat dengan liberalismenya sebagai musuh 

dan pada akhirnya Kuba beserta Uni Soviet mengancam Amerika Serikat dengan 

serangan misil. Amerika Serikat kemudian mengadakan blokade terhadap segala 

arus lalu lintas senjata baik yang masuk maupun yang keluar dari Kuba. 

Konstruktivisme memberikan identitas argumentatif baik kepada Kuba dan 

Amerika Serikat dan juga konsorsium pimpinan Venezuela. 

 I.6.3 Panduan Limitasi Peringkat Analisis 

 Peneliti juga menggunakan panduan teoritik dari Valerie Hudson tentang 

peringkat analisis atribut nasional dan sistem internasional. Menurut Hudson 

(2007, 144) yang dimaksud dengan atribut nasional dalam level analisis adalah 
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elemen yang dimiliki oleh sebuah negara yang dikonsiderasikan sebagai sumber 

kekuatan negara tersebut. Ada enam atribut nasional yang signifikan menurut 

Hudson, yaitu 1) ukuran negara, 2) sumber daya alam, 3) demografi, 4) sistem 

politik, 5) kapabilitas militer, dan 6) kapabilitas ekonomi. Lebih lanjut dalam 

penelitian ini memfokuskan pada atribut nasional sistem politik dan sistem 

internasional. Sebagaimana diterangkan oleh Hudson (2007, 149) bahwa tipe 

sistem politik sebuah negara mempunyai konsekuensi tersendiri dalam kebijakan 

luar negeri. Dicontohkan oleh Hudson bahwa negara dengan sistem politik 

demokrasi tidak akan menyerang negara demokratis lainnya, atau yang biasa 

disebut dengan democratic peace theory. Dalam menjelaskan sistem politik 

dengan kebijakan luar negeri, Hudson memberi similaritas pada sistem politik 

dengan sistem pemerintahan. 

 Kuba memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam hal sistem politik 

dengan negara Amerika Serikat. Kuba bertahan hidup dengan sistem politik 

otoritarian, sedangkan Amerika Serikat berjaya dengan sistem politik demokrasi. 

Pemimpin negara Kuba, Fidel Castro, telah berkuasa dari 1959 sampai pada tahun 

2008 yang kemudian digantikan oleh Raul Castro, saudara Fidel Castro. 

Kenyataan tersebut tidak mengenyahkan Fidel Castro dari Kuba karena Fidel 

masih tetap pemimpin utama partai komunis Kuba. Demokrasi di Amerika Serikat 

ditopang oleh pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan umum yang 

melibatkan seluruh rakyat Amerika Serikat, jiwa perekonomian liberal, dan sistem 

bicameral pada parlemen. Di sisi yang lain, sistem politik otoritarian juga dianut 

oleh Venezuela dengan Presiden Hugo Chavez yang naik tahta dari tahun 1999 
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sampai sekarang. Kuba dan Venezuela memang dikenal memiliki hubungan erat 

merujuk pada afiliasi ideologi politik. 

 Dalam analisa kebijakan luar negeri, Hudson juga memberi signifikansi 

pada sistem internasional dan menyatakan bahwa analisa tahap sistem memberi 

gambaran yang lebih abstrak pada sifat dasar sistem yang terkomposisikan atas 

negara-negara. Berangkat dari asumsi neorealisme, bahwa negara kuat harus 

diimbangi oleh kekuatan lain, baik dengan kekuatan satu negara ataupun dengan 

kolektivitas koalisi. Sedangkan negara-negara dengan kekuatan relatif kecil harus 

menemukan cara untuk melindungi diri mereka. Seringkali cara yang ditempuh 

oleh negara dengan kekuatan kecil adalah dengan membikin aliansi dengan negara 

besar. Oleh karena itu kemudian analisa tingkat sistem tidak hanya berfokus pada 

kebijakan luar negeri saja, namun juga perlu melihat konteks dalam kondisi 

seperti apa kebijakan luar negeri tersebut dirumuskan (Hudson 2007, 153). 

 Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri Kuba yang menolak 

bekerjasama dengan pihak Amerika Serikat, negara Kuba pada kenyataannya 

tidak hanya diberi penawaran oleh perusahaan TeleCuba dibawah Amerika 

Serikat saja namun juga datang penawaran dari Venezuela (CVG Telecom C.A.) 

yang melibatkan perusahaan Prancis (Alcatel-Lucent, ALSN) dan Inggris (Britain 

Cable & Wireless Communications, LIME) serta Cina (ALSB). Berdasarkan 

konstruksi identitas dan sistem internasional, keberpihakan Kuba pada kubu 

konsorsium Venezuela merupakan langkah Kuba untuk mengafirmasi relasi 

dengan sekutu yang lebih besar dan memperkuat posisi negara Kuba dalam 

konstelasi internasional yang sedang berlangsung. 
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Gambar 1.5 Model Kapal Laut yang merangkum Latar Belakang Penelitian sampai dengan 
Kerangka Pemikiran Penelitian. 

 Gambar 1.5 diatas adalah gambar model kapal laut yang menjelaskan 

secara singkat mulai dari Latar Belakang Penelitian sampai dengan Kerangka 

Pemikiran Penelitian. Garis panah tanpa putus menandakan adanya interaksi 

langsung (direct) dan kuat, sedangkan garis panah putus-putus memberi arti 

bahwa hubungan yang terjadi bersifat tidak langsung (indirect) serta memiliki 

relativitas tinggi. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pendekatan pilihan 

rasional kurang bisa menjelaskan hasil dari kebijakan luar negeri telekomunikasi 

Kuba yang menghasilkan diterimanya tawaran kerjasama dari Venezuela dan 

ditolaknya tawaran kerjasama dari Amerika Serikat. Rasionalitas konstruktivisme 

kemudian menjadi pelengkap eksplanasi bagaimana variabel rasionalitas 

kerjasama internasional telekomunikasi Kuba dapat mempengaruhi output 

kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba. 
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I.7 Hipotesis 

 Berangkat dari rumusan masalah beserta kerangka pemikiran untuk 

memetakan jawaban rumusan masalah, maka peneliti mempunyai hipotesis yang 

menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Kuba yang berintikan penolakan Kuba 

terhadap kerjasama telekomunikasi pengadaan kabel serat optik dengan Amerika 

Serikat dan diterimanya kerjasama dengan konsorsium Venezuela lebih 

dipengaruhi oleh persepsi identitas nasional negara Kuba terhadap negara lain 

dalam struktur internasional dan rasionalitas argumentatif ketimbang perhitungan 

rasional matematis-ekonomis yang hanya menekankan untung dan rugi materi. 

 Tawaran kerjasama dari TeleCuba dalam pengadaan kabel serat optik 

merupakan pilihan yang irasional. Irasional karena kerjasama ini mengkontraskan 

perbedaan identitas nasional negara Kuba dengan Amerika Serikat. Perbedaan 

identitas nasional ini kemudian membentuk struktur internasional yang semakin 

menegaskan adanya perbedaan pandangan Kuba terhadap Amerika Serikat begitu 

juga sebaliknya. Kebijakan luar negeri telekomunikasi ALBA-1 yang rasional 

adalah ketika komunikasi kepentingan nasional antara negara Kuba dengan negara 

Venezuela berinteraksi satu sama lain melalui berbagai kerjasama yang telah 

terjalin. Maka dapat ditarik benang merah bahwa tawaran dari Venezuela untuk 

membentuk TGC dalam pengerjaan ALBA-1 bagi pemerintah Kuba adalah 

rasional walaupun memakan biaya yang lebih banyak. 
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I.8 Metodologi Penelitian 

 I.8.1 Konseptualisasi dan Operasionalisasi 

  I.8.1.1 Kebijakan Luar Negeri 

   Kebijakan luar negeri, yang berasal dari kata foreign policy dalam bahasa 

Inggris, merupakan suatu konsep yang menjadi ciri khas dari Hubungan 

Internasional (Hudson 2007, 4). Secara konsepsional, kebijakan luar negeri 

didefinisikan sebagai kebijakan politik dan keamanan yang diadopsi oleh negara 

dalam hubungannya dengan dunia luar (Berridge & James 2001, 94). Sementara 

itu James Rosenau mengatakan bahwa foreign policy adalah tindakan negara 

ataupun keinginan negara untuk melakukan tindakan demi menjaga atau 

menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam lingkup internasional (Dugis 2007). 

   Charles Hermann mengatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah 

tindakan-tindakan yang dihasilkan dari keputusan-keputusan politis di tingkat 

individu maupun kelompok. Deborah Gerner menganggap bahwa foreign policy 

adalah keinginan, pernyataan, dan tindakan dari aktor-aktor internasional yang 

ditujukan kepada aktor lainnya (Neack 2008, 9). Kebijakan luar negeri akhirnya 

bisa diartikan sebagai tindakan ataupun pertimbangan yang diambil pemerintahan 

suatu negara dengan tujuan-tujuan tertentu dalam hubungannya dengan 

pemerintahan negara lain ataupun dengan entitas lain diluar batas teritorialnya 

(Dugis 2007). 

   Operasionalisasi kebijakan luar negeri dalam penelitian ini adalah tindakan 

dengan landasan pertimbangan yang diambil pemerintahan Kuba dengan tujuan-

tujuan tertentu dalam hubungannya dengan pemerintahan negara lain, dalam hal 
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ini melibatkan Amerika Serikat dan Venezuela, ataupun dengan entitas lain diluar 

batas teritorialnya, dengan contoh perusahaan Cable & Wireless Communications, 

ALSN, ALSB, LIME, dan Alcatel-Lucent. Segala hal yang kemudian menjadi 

konsiderasi dan eksekusi kepentingan nasional Kuba dan berpaut dengan negara 

atau entitas ekstra-teritorial lainnya dikatakan sebagai kebijakan luar negeri Kuba. 

Secara khusus kebijakan luar negeri Kuba mencakup penolakan terhadap 

penawaran kerjasama telekomunikasi dengan pihak TeleCuba dari Amerika 

Serikat dan penerimaan kerjasama dengan konsorsium Venezuela. 

  I.8.1.2 Identitas Nasional 

   Identitas nasional merupakan konsep yang abstrak dan kompleks. Namun 

demikian identitas nasional masih bisa dilacak melalui enumerasi lima dimensi, 

yaitu 1) ikatan teritorial komunitas, 2) memori masa lalu komunitas, 3) 

standardisasi budaya, 4) pembagian kelas kerja teritorial, dan 5) hak dan 

kewajiban dibawah asas dan hukum sipil bersama (Smith 1992, 60). Definisi lain 

tentang identitas nasional seringkali berkaitan erat dengan aspek kultural-sosial, 

seperti identitas nasional sebagai komunitas yang terbayangkan (Anderson 1983), 

identitas nasional sebagai produk dari masyarakat modern (Gellner 1983), 

identitas nasional sebagai invensi kultural (Hobsbawm & Ranger 1983), maupun 

identitas nasional sebagai ekstensi dari aspek kultural-sosial itu sendiri (Keillor & 

Hult 1999).  

   Perihal identitas nasional, Hudson menjelaskan secara padat apa dan 

bagaimana suatu identitas nasional itu, dengan menggunakan istilah ”who are 

we?”, ”what do we do?”, dan “who are they?” (Hudson 2007, 104). Dalam 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kebijakan Luar Negeri ... PRAJA FIRDAUS NURYANANDA



Kebijakan Luar Negeri Telekomunikasi Kuba:  
Rasionalitas Konstruktivisme dan ALBA-1 (1999-2011) 

2011-
2012 

 

Praja Firdaus N. | 25  

 

penjelasannya tersebut Hudson menjelaskan bagaimana sebuah bangsa atau 

komunitas (we) terbentuk dari elemen-elemen yang menjadikan we berbeda 

dengan they. Elemen-elemen tersebut adalah sebuah identitas yang terbentuk dari 

budaya, sejarah dan etnis, sehingga menjadikan sebuah entitas menjadi we dan 

entitas dengan identitas lain menjadi they. Elemen pembentuk identitas inilah 

yang dapat menentukan sebuah entitas untuk melakukan suatu tindakan (what do 

we do?) (Hudson 2007, 104-105). 

   Berdasar pada konseptualisasi identitas nasional diatas, maka dalam 

penelitian ini identitas nasional yang dimaksud adalah elemen kebangsaan yang 

memberi perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Elemen kebangsaan 

disini bisa berupa atribut nasional (bahasa, sistem politik, dan lainnya) maupun 

berbentuk semangat aspiratif masa lalu (sejarah komunitas dan peristiwa-peristiwa 

yang mengikatnya). Negara Kuba berbeda dengan negara Amerika Serikat karena 

identitas nasional mereka berbeda begitu juga dengan negara Venezuela. Masing-

masing negara memiliki corak atributif yang berbeda, begitu juga dengan ikatan 

peristiwa masa lalu negara. 

  I.8.1.3 Struktur Internasional 

   Menurut Alexander Wendt definisi dari struktur internasional dipahami 

oleh dua perspektif, yaitu neorealisme dan teori sistem dunia. Kalangan neorealis 

memahami struktur internasional sebagai distribusi kapabilitas atau distribution of 

capabilities. Kapabilitas dalam pemahaman kalangan neorealis merujuk pada 

atribut nasional sebuah negara. Di sisi lain kalangan teoritisi sistem dunia 

memahami struktur internasional sebagai prinsip fundamental organisasional yang 
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menumbuhkan posisi dan perilaku aktor internasional. Oleh karena itu struktur 

internasional kemudian dipahami sebagai tatanan yang menciptakan negara 

(Wendt 1987, 335). 

   Mirip dengan Wendt, Kenneth Waltz menyatakan bahwa definisi struktur 

internasional adalah bagian dari sistem internasional yang terdiri dari unit politik, 

bisa jadi berupa negara kota, kerajaan maupun bangsa. (Waltz 1979, 91). Dalam 

mendefinisikan struktur internasional, Waltz berangkat dari konsep sistem 

internasonal. Menurutnya sistem internasional selalu terdiri dari struktur dan 

bagian-bagian yang saling berinteraksi. Sedangkan struktur itu sendiri secara 

khusus mengacu pada susunan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi 

tersebut. 

   Struktur internasional dalam penelitian ini mengacu pada susunan negara 

Kuba, Amerika Serikat, Venezuela, Cina, Prancis dan Inggris berdasarkan pada 

kapabilitas nasional masing-masing negara. Dalam konteks ekonomi politik, 

struktur internasional menempatkan Kuba dan Venezuela dibawah Amerika 

Serikat, Inggris dan Prancis. Oleh karena demikian pengadaan kabel serat optik 

oleh TGC dengan pihak konsorsium bisa diartikan juga sebagai ekspansi pasar 

negara maju yang diwakili oleh Alcatel-Lucent, ALSN (Prancis) dan LIME, Cable 

& Wireless Communications (Inggris). Walaupun CVG Telecom C.A. 

(Venezuela) dan Transbit S.A. (Kuba) merupakan perusahaan yang melakukan 

inisiatif, perusahaan ini belum bisa dikatakan maju daripada yang lain karena 

masih terikat pada kapabilitas perusahaan dan negara yang menaunginya. 
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 I.8.2 Tipe Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diidentifikasi sebagai 

tipe penelitian eksplanatif. Didasarkan pada acuan literatur penelitian eksplanatif, 

maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih 

gejala atau variabel (Silalahi 2006, 28). Dalam penelitian ini digunakan kebijakan 

luar negeri Kuba sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen 

diwakili oleh rasionalitas kerjasama telekomunikasi internasional Kuba dengan 

Amerika Serikat dan Venezuela. 

 

Gambar 1.6 Variabel Independen dan variabel dependen 

Penelitian eksplanatif bertitik tolak dari pertanyaan “mengapa”. Untuk 

menjawab pertanyaan “mengapa” maka disediakan pilihan eksplanasi, yaitu 1) 

eksplanasi kausal, yang menjelaskan penyebab fenomena, 2) eksplanasi struktural, 

yang menjelaskan ciri-ciri sistem dan penciptaan struktur, dan 3) eksplanasi 

interpretatif, yang bertujuan untuk membantu pemahaman (Silalahi 2006, 28-29). 

 Orang sering tidak puas hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi, 

bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui mengapa hal tersebut terjadi. 

Tipe penelitian eksplanatif juga dikenal dengan sebutan penelitian konfirmatori 

(confirmatory research) atau penelitian korelasional (correlational research). 

Melalui penelitian penjelasan diketahui bagaimana korelasi antara dua atau lebih 
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variabel baik pola, arah, sifat, bentuk maupun kekuatan hubungannya (Silalahi 

2009, 30-31). 

 I.8.3 Jangkauan Penelitian 

 Fokus utama dari penelitian ini adalah argumentasi mengapa Kuba 

menerima tawaran kerjasama telekomunikasi dengan konsorsium Venezuela yang 

melibatkan Prancis dan Inggris namun menolak tawaran kerjasama dengan 

Amerika Serikat. Oleh karena demikian maka jangkauan waktu yang digunakan 

dalam penelitian ini bermula dari munculnya penawaran kerjasama 

telekomunikasi dari Amerika Serikat kepada Kuba yaitu pada tahun 1999 sampai 

pada keputusan Kuba untuk bekerjasama dengan konsorsium telekomunikasi yang 

melibatkan Venezuela, Prancis, dan Inggris pada tahun 2011.  

Penelitian ini juga membatasi hubungan korelasional aktor internasional 

yang terlibat. Penelitian ini hanya membahas negara Kuba, Venezuela, Amerika 

Serikat, Prancis, Cina, dan Inggris beserta lembaga representasi kepentingan 

masing-masing, yaitu ETECSA, Transbit S.A., CVG Telecom C.A., TGC, 

TeleCuba, AT&T, Alcatel-Lucent, LIME, ALSB, ALSN, dan Cable & Wireless 

Communications. Penelitian ini juga tidak menutup ruang pembahasan 

perusahaan turunan dari perusahaan utama, aktor non-negara yang memiliki 

hubungan erat dengan negara-negara yang dibahas serta negara lain yang 

memiliki hubungan erat terkait proyek ALBA-1 dan pengadaan kabel serat optik, 

seperti Jamaika. 
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 I.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan studi literatur atau kepustakaan (Silalahi 2006). Teknik ini juga disebut 

dengan teknik dokumentasi (Riduwan 2007). Data menggunakan literatur atau 

kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan ini adalah data sekunder yakni data-data tertulis yang diperoleh dari 

buku, jurnal, artikel dan situs internet. Pengumpulan data melalui buku, jurnal dan 

artikel disebut juga teknik pengumpulan data dokumenter. Sedangkan sumber data 

dari internet diperbolehkan asal masih tergaransi pertanggung jawaban empirisnya 

(Bungin 2007). 

 Dalam penelitian ini juga banyak digunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia. Contoh 

dari data sekunder antara lain komentar, interpretasi atau juga pembahasan 

tentang materi asli (Silalahi 2009, 291). 

 I.8.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif mengacu pada studi tentang 

kasus-kasus yang kurang menemukan presisi ketika dicoba untuk memakai 

klasifikasi pada kasus-kasus tersebut. Teknik ini juga berlandaskan pada analisis 

yang mencari penjelasan versi, bukan penjelasan presisi. Dengan mendasarkan 

pada Miles dan Huberman, terdapat tiga alur kegiatan analisis dalam teknik 

analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (Silalahi 2006, 311). 
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 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat secara konkret 

diwujudkan dengan kegiatan seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri 

tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Tahap kedua 

yaitu penyajian data, yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada 

masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif. Sekarang penyajian data bisa 

meliputi matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada akhirnya makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya, 

yakni yang merupakan validitasnya (Silalahi 2009, 339-341). 

I.9 Sistematika Penulisan Penelitian 

 Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab utama. Empat bab 

utama tersebut tersusun secara berurutan sebagai berikut: 

1. BAB I merupakan metodologi penulisan penelitian yang tersusun atas latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri 

dari konseptualisasi dan operasionalisasi definisi, tipe penelitian, jangkauan 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika 

penulisan.  

2. BAB II berisi kumpulan data pendukung penelitian dan penjelasan lengkap 

kerangka pemikiran penelitian. Data pendukung yang digunakan meliputi 1) 

data interaksi politik dan konsekuensinya dalam konfigurasi internasional 

antara Kuba, Amerika Serikat, Venezuela, Prancis, Cina dan Inggris dan 2) 
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data kerjasama telekomunikasi Kuba, Amerika Serikat, Venezuela, Prancis, 

Cina, dan Inggris. 

3. BAB III adalah analisis hasil pengumpulan data penelitian beserta penjelasan 

lengkap kerangka pemikiran penelitian. Dalam BAB III dijelaskan pula 

bagaimana strategic positioning Kuba dalam hubungan internasional dewasa 

ini. 

4. BAB IV adalah kesimpulan penelitian. Kesimpulan berisi sintesis pemikiran 

mulai dari BAB I, metodologi penelitian, sampai dengan BAB III, analisis data 

dan kerangka pemikiran penelitian. 
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“…the social programs should be characterized by greater rationality so that better and 
sustainable results can be obtained in the future with lower spending and keeping the 

balance with the general economic situation of the country.” 
-Raul Castro. Sixth Cuban Communist Party Congress Speech (2011)- 

 
 

BAB II 

PARA AKTOR UTAMA DALAM ALBA-1  

DAN KERJASAMA INTERNASIONAL KUBA 

 Seperti yang telah tertuang dalam sistematika penulisan, bab ini berisi 

kumpulan data pendukung penelitian dan penjelasan lengkap kerangka pemikiran 

penelitian. Data pendukung yang digunakan meliputi 1) data interaksi politik dan 

konsekuensinya dalam konfigurasi internasional antara Kuba, Amerika Serikat, 

Venezuela, Prancis, Cina dan Inggris dan 2) data kerjasama telekomunikasi Kuba, 

Amerika Serikat, Venezuela, Prancis, Cina, dan Inggris. 

 Dalam bab ini dibahas pula interaksi ekonomi politik yang terjadi antar 

masing-masing pihak atau aktor yang terlibat dalam penelitian ini. Bab ini sengaja 

dihadirkan oleh peneliti untuk memberi gambaran lebih komprehensif perihal 

interaksi ekonomi politik aktor-aktor yang terlibat terlepas dari fokus pada proyek 

ALBA-1. Dalam bab ini dapat diketahui bagaimana perbedaan intensitas 

kerjasama internasional antara Kuba-Venezuela dangan Kuba-Amerika Serikat. 

Dibahas pula bagaimana MNC dari Eropa dan Asia mengambil peran didalamnya. 

II.1 Jejak Rekam Relasi Kuba dan Amerika Serikat (1999-2011) 

  Catatan historis relasi internasional Kuba dan Amerika Serikat 

memberikan gambaran dan pemandu awal bagaimana masing-masing negara 

memberi aksi dan reaksi sesamanya. Aksi dan reaksi ini kemudian didukung 
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dengan data-data argumentatif. Signifikansi dari poin ini adalah bagaimana 

kemudian identitas nasional dan struktur internasional yang menaungi kedua 

negara sebenarnya telah lama terbentuk sebelum adanya ALBA-1. Rasionalitas 

interaksi internasional dalam kasus ALBA-1 ini merupakan sumbangsih narasi 

konfliktual antara kedua negara. 

 II.1.1 Dinamika Hubungan Kuba dan Amerika Serikat 

  Pada akhir 1990-an, tensi memanas antara Kuba dan Amerika Serikat 

berangsur mengalami penurunan. Penurunan tensi ini kemungkinan besar 

dikarenakan oleh dua hal, yakni renggangnya hubungan dagang antara Kuba 

dengan negara eks-blok Soviet lainnya serta terganggunya kestabilan ekonomi 

Amerika Serikat karena resesi. Kuba telah mengimpor US$ 30 juta produk 

makanan dari Amerika Serikat tiap tahunnya yang dialokasikan sebagian besar 

untuk industri pariwisata. Sedangkan disisi lainnya, pemerintahan Clinton 

akhirnya melunak pada Kuba dengan tujuan untuk menemukan pasar konsumen 

baru bagi produk Amerika Serikat. Inilah transaksi dagang pertama Kuba dengan 

Amerika Serikat setelah hampir empat puluh tahun lebih tidak bertransaksi 

dagang (Perez 2006, 323). 

  Desakan untuk lebih kooperatif kepada Kuba dari domestik Amerika 

Serikat sendiri terus bermunculan. Periode 1997 sampai dengan 1999 digunakan 

oleh beberapa perusahaan multinasional besar di Amerika Serikat untuk 

membawa isu penghapusan sanksi embargo empat dekade oleh Amerika Serikat 

ke Kuba, diantaranya adalah AT&T, Boeing, Exxon, Citibank, Procter & Gamble, 

dan PepsiCo. Langkah serupa dilakukan oleh beberapa organisasi perdagangan di 
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Amerika Serikat. Organisasi-organisasi dagang, seperti Asosiasi Kacang Kedelai 

Amerika, Konsulat Nasional Kooperasi Petani, dan Konsulat Nasional Penumbuh 

Gandum, menyerukan relaksasi perdagangan untuk sangat diperhatikan oleh 

pemerintah Amerika Serikat (Perez 2006, 323). Dukungan untuk memberi 

harapan cerah kepada kedua negara akhirnya semakin meluas. 

  Pergantian kepemimpinan di pihak Amerika Serikat menuyusul terpilihnya 

George W. Bush menggantikan posisi Bill Clinton berdampak pada hubungan 

Amerika Serikat dan Kuba. Berbeda dengan administrasi Clinton, dibawah 

komando presiden George W. Bush Amerika Serikat kembali bersikap keras 

terhadap Kuba. Terdapat delapan diplomat Amerika Serikat yang dipulangkan 

dari Kuba hanya dalam kurun waktu 2002-2003. Pemerintah Amerika Serikat juga 

mengurangi kuota aliran dana dari Amerika Serikat ke Kuba. Imigran Kuba di 

Amerika Serikat kemudian hanya diberi waktu empat belas hari berkunjung ke 

negara asal dalam tiga tahun sekali kunjung yang asalnya dari 28 hari berkunjung 

ke negara asal dalam satu tahun sekali kunjung (Perez 2006, 326-327). Berbagai 

pengetatan regulasi kultural dan edukasional lainnya juga semakin digalakkan. 

  Pengetatan aturan kepada Kuba yang semakin deras dikarenakan juga 

munculnya isu kemanusiaan. Kasus Elian Gonzalez, seorang anak berusia lima 

tahun yang berhasil sampai di daratan Florida tanpa ada famili yang mengantar, 

sempat mengguncang hubungan Kuba dan Amerika Serikat. Elian Gonzalez 

kemudian diperebutkan ayahnya yang berada di Kuba dengan relasinya yang 

berada di Florida, Amerika Serikat (Perez 2006, 324). Kasus serupa dialami oleh 

Alan Gross yang bekerja untuk United States Agency for International 
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Development (USAID). Gross sendiri terancam dipenjara 15 tahun di Kuba 

karena pekerjaannya yang berhubungan dengan pembangunan jaringan internet 

kelompok subversif di Kuba. Nasib Gross semakin memburuk ketika dia akhirnya 

dijadikan instrumen barter oleh pemerintah Kuba untuk membebaskan lima 

sandera aktivis Kuba di Amerika Serikat (Anon 2011).  

  Atas semua aksi yang dilakukan pemerintahan G.W. Bush untuk 

melemahkan negara Kuba, pemimpin Kuba, Fidel Castro, justru menantang 

Amerika Serikat. Pada tahun 2004 Castro mengatakan: 

  “Our people will stand up to your economic measures, whatever they may be. 

Forty-five years of heroic struggle against the blockade and economic war, against 

threats, aggressions, plots to assassinate its leaders, sabotage and terrorism have not 

weakened but rather strengthened the revolution.” (Castro 2004, dalam Perez 2006, 

328). 

Berkata Castro bahwa setelah perjuangan heroik selama 45 tahun, sanksi dari 

Amerika Serikat tidak akan melemahkan negara Kuba tapi justru menguatkan 

mereka. Pada tahun ini juga akhirnya pemerintah Kuba melarang transaksi dagang 

lokal menggunakan dolar Amerika Serikat (US$) (Perez 2006, 346). 

  Perlawanan terhadap pemerintahan G.W. Bush tidak hanya melalui pidato 

dan pernyataan, tapi pemerintahan Kuba juga melancarkan serangan dari dunia 

virtual yang penuh dengan pesan perjuangan. Seiring dengan sentralisasi media 

yang dilakukan oleh pemerintahan Castro, Kuba dapat mengontrol hampir seluruh 

wacana politik yang berkembang. Dengan mengandalkan jaringan internet Castro 

dapat mengendalikan baik isu domestik maupun isu internasional. Apalagi setelah 

kondisinya semakin memburuk pada tahun 2007. Setelah Fidel Castro turun 

jabatan dan digantikan oleh adiknya, Raul Castro, perjuangan Castro digelorakan 
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lewat jaringan internet, melalui official website pemerintah Kuba sampai dengan 

blog perjuangan komunis Kuba (Venegas 2010, 84). 

  Angin perubahan seakan kembali terjadi ketika Kuba tengah dipimpin oleh 

Raul Castro dan Barack Obama tampil sebagai presiden Amerika Serikat. Barack 

Obama sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat mewacanakan relaksasi hubungan 

dengan intensifikasi dialog dengan pemerintahan Raul Castro. Obama juga 

menekankan bahwa tujuan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba 

adalah demokratisasi, yang mana Obama menggunakan istilah Libertad (Erikson 

2008). Namun demikian respon tidak senada justru dihembuskan oleh 

pemerintahan Castro. 

  Melalui presiden Parlemen Nasional Kuba, Ricardo Alarcon, 

pemerintahan Kuba menunjukkan sikap pesimis akan terjadi perubahan besar 

dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba seperti yang telah 

dijanjikan oleh presiden Obama. Alarcon lebih lanjut mengatakan bahwa 

perubahan olseh Obama hanyalah perubahan kecil atau minor changes. 

  “As things appear now, there will be no big change in the relationship in the near 

future…” (Ricardo Alarcon, Presiden Parlemen Nasional Kuba dalam Lacey, 

2009) 

Pemerintahan Kuba, melalui Raul Castro, menuduh Amerika Serikat hanya 

berpura-pura baik terhadap Kuba. Castro mengacu pada adanya transaksi 

elektronik dan telekomunikasi ilegal di Kuba yang ditengarai sebagai ulah 

Amerika Serikat untuk menarik simpati pemerintah Kuba. Bukti lain yang 

menguatkan kecurigaan Kuba adalah belum adanya aksi penutupan TV dan Radio 
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Marti10 serta penghapusan Kuba sebagai negara pendukung terorisme global 

(Lacey 2009). 

 II.1.2 Komunitas Pengungsi Kuba di Miami 

  Sekitar 1,5 juta penduduk Kuba telah beremigrasi ke luar negeri dalam 

empat dekade terakhir. Di Amerika Serikat pengungsi dari Kuba banyak 

berdomisili di Miami, Florida. Di tahun 2000 telah tercatat sebanyak 1.241.685 

orang Kuba meninggali 474.258 perumahan di Amerika Serikat dengan 

pendapatan rata-rata US$ 30.084 per keluarga. Pada tahun 2004 total orang Kuba-

Amerika yang tinggal di Amerika Serikat meningkat menjadi 1.448.684 orang 

(PewHispanicCenter 2006). Kesejahteraan total dari pengungsi Kuba yang telah 

berdomisili di Amerika Serikat ini diperkirakan mencapai US$ 20 juta. Sedangkan 

dari perusahaan-perusahaan multinasional yang dimiliki oleh orang Kuba domisili 

Amerika Serikat ini dapat diraup keuntungan sebesar US$ 26 juta. Dengan kata 

lain, setiap tahun komunitas pengungsi Kuba di Miami ini dapat menghasilkan 

US$ 46 juta. Dari jumlah ini hampir bisa dipastikan dana sebesar US$ 2 juta 

mengalir ke Kuba dalam bermacam-macam bentuk, mulai dari remiten sampai 

wesel (Briquets & Perez-Lopez 2003). 

  Apa peran penting dari komunitas pengungsi Kuba di Amerika Serikat? 

Banyak pengamat berkeyakinan bahwa hubungan baik dan progresif antara Kuba 

dan Amerika Serikat dapat diawali dari komunitas pengungsi Kuba di Miami ini. 

Transisi pemerintahan Kuba dari komunis tertutup ke arah yang lebih mendukung 

                                                             
10 TV dan Radio Marti adalah stasiun televisi dan radio anti-Castro yang didanai dan dikirim oleh 
pemerintahan Amerika Serikat ke tanah Kuba (Lacey 2009). 
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pasar dan terbuka menjadi salah satu tujuan banyak negara, termasuk salah 

satunya Amerika Serikat. Dengan adanya komunitas pengungsi Kuba di Amerika 

Serikat, seperti yang telah dijabarkan di paragraf sebelumnya, negara Kuba 

mendapat pemasukan berupa remiten, hasil penanaman saham, profit bisnis, dan 

juga wesel yang dikirim dari para pengungsi Kuba di Amerika Serikat. Dengan 

semakin dilonggarkannya kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat terkait 

nominal kiriman uang dan barang yang bisa ditransfer ke Kuba, maka diharapkan 

pemerintah Kuba semakin berpihak ke keterbukaan pasar. Maka demikian 

harapan terhadap peran komunitas pengungsi Kuba di Amerika Serikat diletakkan 

(Briquets & Perez-Lopez 2003). 

  Harapan untuk menumbuhkan negara Kuba yang responsif dan lebih 

terbuka terhadap pasar nampaknya bukan sekedar angan-angan kosong. Data yang 

dirilis oleh Komisi Ekonomi Amerika Latin dan Karibia atau Comision 

Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL) pada tahun 2009 

menunjukkan bahwa Kuba mengalami peningkatan keterbukaan pasar. 

Tabel 2.1 Keterbukaan ekonomi beberapa negara Amerika Latin dan Karibia (2001-2008) 

Economic 
Opennes 

Argentina Brazil Cile Kuba Jamaika Meksiko Peru 

2001 21,7 25,7 64,9 29,4 85,7 52,3 33,3 

2002 40,5 26,7 65,5 24,7 82,2 50,6 33,4 

2003 39,2 27,1 68,9 26,6 88,4 52,5 35,3 

2004 43,4 29 72,3 31,3 89,7 55,1 39,3 

2005 44,3 26,6 74,1 39,4 88,9 55,8 44,3 

2006 44 25,8 76,5 37,2 99,2 57,4 48,4 

2007 45 26,6 80,5 38 105,5 58,2 51,3 

2008 45,1 29,5 86,2 44,9   58,9 53,3 
Sumber: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2009. 
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Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bagaimana Kuba mengalami peningkatan kuantitatif 

yang signifikan dalam hal keterbukaan pasar selama delapan tahun, dari 2001 

sampai pada 2008. Nominal yang ditunjukkan oleh Kuba bahkan melebihi negara 

Brazil yang sejauh ini dikenal luas lebih dekat dengan Amerika Serikat daripada 

Kuba. Keterbukaan Kuba juga mendekati angka keterbukaan ekonomi negara 

Argentina jika ditilik melalui data yang disediakan oleh CEPAL 2009 ini. 

Komunitas Kuba di Amerika Serikat menjadi penting lantaran hal ini. 

  Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa keterbukaan Kuba terhadap pasar 

internasional juga semakin meningkat setelah tahun 2004, tahun yang mana 

pemerintahan George W. Bush menetapkan remittances and travel restrictions 

(RTRs) kepada Kuba. Data remiten yang didapat selang periode 2001-2006 juga 

menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 27,5%. Angka 27,5% merujuk pada US$ 

730 juta pada tahun 2001 dan melonjak menjadi US$ 931 juta pada 2006 (Pérez-

López & Díaz-Briquets 2005; González-Corzo & Larson, dalam Font 2008). Data 

peningkatan keterbukaan ekonomi dan pelonjakan nominal remiten yang diterima 

oleh Kuba menunjukkan bahwa RTRs sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam membendung arus kapital untuk masuk ke Kuba. 

II.2 Persekutuan Erat Kuba-Venezuela (1999-2011) 

  Bab II.2 memberikan deskripsi kedekatan hubungan Kuba dengan negara 

tetangganya, yaitu Venezuela. Terdapat beberapa fakta yang kemudian layak 

untuk digarisbawahi dalam penelitian ini yang dihadirkan disini. Bahwa identitas 

nasional dan struktur internasional yang terbentuk akibat interaksi kedua negara 

ini bukanlah sebuah pembawaan nilai-nilai historis namun lebih kepada 
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pembaharuan terhadap nilai-nilai historis tersebut. Dari sini kemudian akan lebih 

dibahas bagaimana trade off yang dilakukan Kuba dan Venezuela untuk 

mengedepankan kerjasama diantara mereka. 

 II.2.1 Ikatan Rantai Ideologis 

  Kedekatan hubungan Kuba dan Venezuela tentu tidak bisa dilepaskan dari 

rantai ideologis yang mengikat mereka selama ini. Sudah menjadi pengetahuan 

umum bahwa Kuba dan Venezuela merupakan negara yang kontra terhadap 

liberal-kapitalisme. Fidel Castro dan Hugo Chavez mempunyai keyakinan bahwa 

komunal-sosialisme11 adalah ideologi negara yang akan membawa kesejahteraan. 

Berangkat dari modal ideologi ini, Fidel Castro menggulingkan pemerintahan 

Fulgencio Batista, sedangkan Hugo Chavez mengganti Rafael Caldera. Keduanya 

merevolusi masing-masing negaranya dari liberal-kapitalisme menjadi komunal-

sosialisme. 

  Tidak hanya negara dengan ideologi utama yang sama, Kuba dan 

Venezuela juga bertumpu pada sosok Castro dan Chavez yang bisa dibilang 

sangat bertalenta dalam mengorasikan ideologi. Castroisme adalah sebutan bagi 

ideologi  Fidel Castro terkait langkahnya untuk memisahkan angkatan bersenjata 

atau tentara negara dengan partai politik yang dianggap korup. Oleh karenanya 

dalam mengorganisasi kekuatan, Castro mendekatkan angkatan bersenjata dengan 

rakyat jelata. Hal semacam ini kemudian dikenal dengan neo-Bolivarisme. 

Langkah ini ditiru oleh Chavez yang kemudian melakukan hal yang sama dengan 

                                                             
11 Mengutip dari Karl Marx, sosialisme didefinisikan sebagai sistem ekonomi dimana hilangnya 
eksploitasi terhadap para buruh menjadi ciri utama (Roemer 2008). 
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Castro, yakni mendekatkan angkatan bersenjata dengan rakyat jelata dalam 

membangun kekuatan (Yanes 2005). 

  Hubungan kedua kepala negara tersebut semakin erat ketika Hugo Chavez 

terpilih sebagai presiden Venezuela. Ini artinya ideologi neo-Bolivarisme semakin 

kuat. Beberapa mantan orang kepercayaan Castro dan banyak simpatisan Castro 

kemudian menjadi bagian lingkar inti dalam pemerintahan Chavez. Salah satunya 

adalah Ali Rodriguez, mantan Menteri Energi dan Minyak Venezuela (Yanes 

2005). Komunal-sosialisme mungkin menjadi ideologi nasional yang kurang 

mendukung terbentuknya sebuah kekuatan aktif-kolektif kedua negara. Disinilah 

peran neo-Bolivarisme sebagai fundamen penggerak kolektivisme Kuba dan 

Venezuela. 

  Pada kunjungan pertamanya ke Kuba di tahun 2004, Chavez menyebutkan 

bahwa dia adalah agen dari sosialisme. Chavez sangat terinspirasi dengan 

pemikiran-pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh Castro, baik sebagai 

seorang presiden maupun sebagai seorang sosialis. Castroisme juga menginspirasi 

Chavez untuk membentuk Movimiento Bolivariano Revolucinario 200 (MBR 

200)12. Dalam kunjungan ini pula, Presiden Chavez juga menandatangi sejumlah 

perjanjian perdagangan antara Venezuela dan Kuba (Fox 2006). 

  Ideologi neo-Bolivarism ini semakin menguatkan rantai yang mengikat 

kedua negara, Venezuela dan Kuba, ketika mendirikan gerakan Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) pada Desember 2004 

                                                             
12 Movimiento Bolivariano Revolucinario 200 (MBR-200) merupakan partai politik berhaluan 
nasionalis kiri yang didirikan oleh Hugo Chavez pada tahun 1998 untuk mendukung langkahnya 
dalam merebut tampuk kepresidenan Venezuela (www.britannica.com 2011). 
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yang berlandaskan pada rejeksi pada perdagangan bebas dan memasukkan negara 

Amerika Serikat sebagai musuh negara. ALBA sendiri bisa dibilang merupakan 

blok ideologis untuk membendung Free Trade Area of the Americas (FTAA) 

dengan melandaskan kegiatannya pada kooperasi dan solidaritas tanpa melupakan 

keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Terdapat empat nilai penting yang menjadi 

landasan ALBA, yaitu 1) aksi komplementer terhadap sesama anggota ALBA 

sesuai dengan kemampuan masing-masing negara, 2) kooperasi mutualisme, 3) 

solidaritas sesama anggota, dan 4) menghargai kedaulatan sesama anggota ALBA 

(Backer & Molina 2010). Bentuk konkret dari persekutuan ALBA ini diantaranya 

adalah 1) pengiriman 30.000 dokter dari Kuba untuk merawat pasien di Venezuela 

atau yang disebut dengan Barrio Adentro, 2) dukungan pemerintah Kuba terhadap 

program pendidikan Venezuela, yaitu Robinson, Ribas, Sucre, and Vuelvan Caras, 

dan 3) integrasi program energi dan ekonomi kedua negara yang akan dibahas 

pada pertemuan kedua negara pada tahun-tahun selanjutnya. Pada akhirnya 

Bolivia, dibawah Evo Morales, bergabung pada tahun 2006 (Fox 2006). 

  Dalam bidang telekomunikasi, kerangka kerja ALBA telah menghasilkan 

Telesur. Telesur sendiri adalah stasiun televisi regional yang didirikan oleh 

Venezuela (kepemilikan 51%), Uruguay, Argentina, dan Kuba. Telesur didirikan 

untuk memberi lawan tanding penyedia informasi pada mainstream media CNN 

(Cable News Network), media milik Amerika Serikat yang selama ini menguasai 

jaringan informasi dunia. Tujuan utama dari didirikannya Telesur sendiri adalah 

mengembangkan sebuah strategi telekomunikasi Amerika Latin berdasarkan 

kerangka ALBA (Fox 2006). 
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  Pada tahun 2007 perusahaan CVG Telecom C.A. dari Venezuela 

membentuk sebuah konsorsium dengan salah satu perusahaan telekomunikasi 

Kuba, Transbit S.A.. Konsorsium ini kemudian dinamakan Telecomunicaciones 

Gran Caribe atau TGC. Tujuan dari kerjasama bidang telekomunikasi ini adalah 

untuk mengakselerasi penyediaan akses internet yang lebih baik di negara Kuba. 

Selain itu kerjasama ini juga memberi peluang Venezuela untuk membangun 

akses Venezuela ke seluruh kawasan Amerika Latin dan Karibia. Venezuela 

memilih Kuba sebagai rekan pertamanya dalam menyebarkan nilai-nilai nasional-

neo-Bolivarisme di Amerika Latin dan Karibia. TGC merupakan titik awal dari 

proyek ALBA-1. 

 II.2.2 Globalisasi dan Improvisasi Hubungan Kuba-Venezuela 

  Globalisasi secara umum digambarkan melalui lima konsepsi, yaitu 1) 

internasionalisasi, 2) liberalisasi, 3) universalisasi, 4) westernisasi, dan 5) 

deteritorialisasi (Scholte 2000, 42). Berangkat dari lima konsepsi tersebut, 

improvisasi hubungan Kuba-Venezuela dan globalisasi diterjemahkan melalui 

satu dari lima konsep yang telah disebutkan. Pertama, internasionalisasi memberi 

sketsa analisis bagaimana hubungan Kuba-Venezuela merupakan pijakan strategis 

untuk membangun diplomasi dan melaksanakan politik luar negeri yang sesuai 

dengan atribut dan aspirasi negara. Terakhir, Scholte (2002) juga menambahkan 

dari lima yang telah disebutkan, yaitu suprateritorialisasi sebagai salah satu 

konsepsi globalisasi. Suprateritorialisasi menjabarkan bagaimana usaha kedua 

negara (Kuba-Venezuela) untuk membesarkan sphere of influence mereka 

dibawah naungan neo-Bolivarisme. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kebijakan Luar Negeri ... PRAJA FIRDAUS NURYANANDA



Kebijakan Luar Negeri Telekomunikasi Kuba:  
Rasionalitas Konstruktivisme dan ALBA-1 (1999-2011) 

2011-
2012 

 

Praja Firdaus N. | 44  

 

  Internasionalisme didefinisikan sebagai pertumbuhan transaksi dan 

interdependensi antar negara (Scholte 2002). Seperti yang diketahui melalui sub-

bab sebelumnya bahwa hubungan Kuba dan Venezuela semakin erat ketika Hugo 

Chavez menduduki kursi kepresidenan Venezuela pada tahun 1999 dan ketika 

pada tahun 2004 Chavez melakukan kunjungan sekaligus penandatanganan 

beberapa kesepakatan ekonomi politik dengan Kuba. Kedekatan ini juga 

berpengaruh pada peningkatan transaksi dan interdependensi kedua negara. 

  Beberapa transaksi penting kedua negara adalah 1) Venezuela memberi 

suplai 90.000 barel minyak kepada Kuba per hari dan 2) Kuba mengganti barel 

minyak dengan mengirimkan 40.000 pekerja professional (Barrio Adentro) untuk 

bekerja di Venezuela (Yanes 2005; Perez & Haddad, dalam Font 2008). 

Sedangkan selama 2001 sampai pada 2006, angka transaksi dagang kedua negara 

meningkat dari semula US$ 973 juta menjadi US$ 2,4 milyar (Backer & Molina 

2010). Pada tahun 2009 tercatat 3.329 pelajar Venezuela menempuh ilmu 

kesehatan di Kuba. Sekitar 12.940 pekerja di bidang kesehatan masyarakat 

mendapatkan pelatihan kerja di Kuba (Backer & Molina 2010). 

  Rentang waktu 2004-2005 pemasukan sebesar US$ 4,2 milyar dari sektor 

jasa dan pariwisata Kuba menunjukkan hasil dari bantuan Venezuela selama ini. 

April 2005 Kuba membeli barang bersubsidi dari Venezuela dengan harga US$ 

412 juta dengan timbal balik integrasi ekonomi perbankan antara Kuba dan 

Venezuela. Data tahun 2006 menunjukkan bahwa Kuba tiap tahunnya menerima 

pemasukan US$ 3 milyar dari pengiriman tenaga professional (Barrio Adentro) ke 

Venezuela (Perez & Haddad, dalam Font 2008). Seluruh peningkatan transaksi 
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dan interdependensi kedua negara sebenarnya tidak lepas dari adanya ALBA. 

ALBA juga yang memberi signifikansi pada konsep deteritorialisasi dalam 

hubungan kedua negara dan kawasannya. 

  Suprateritorialisasi diartikan sebagai koneksi sosial yang 

mentransendensikan batas-batas geografi negara atau yang biasa disebut sebagai 

teritori. Ruang dari teritori ini terbagi lagi dalam tiga konsepsi keruangan, yakni 

1) tempat, 2) jarak, dan 3) batas. Tempat sangat terikat dengan yang dinamakan 

plot atau koordinat bujur, lintang, dan tinggi. Jarak adalah lingkup sebuah teritori 

untuk memisahkan satu tempat dengan tempat yang lain. Sedangkan batas adalah 

delimitasi dari sebuah teritori (Scholte 2002). Sementara itu semangat neo-

Bolivarisme yang dikonkretkan lewat ALBA, merupakan salah satu bentuk dari 

suprateritorialisasi. 

  ALBA, sebagaimana tercantumkan dalam blueprint kerjasamanya, 

memang telah didesain sebagai sebuah bentuk kolaborasi regional Amerika Latin 

dan Karibia, tidak hanya sebatas Kuba dan Venezuela. Kolaborasi regional inilah 

yang dinamakan Fox (2006) sebagai continental literacy plan. Continental 

literacy plan ini termasuk program kesehatan gratis dan pendidikan maju untuk 

Amerika Latin, pengintegrasian blok perdagangan di kawasan Selatan, pendirian 

perusahaan minyak regional (Petrocaribe), dan pembangunan stasiun televisi 

regional (Telesur). 

  Pertama, ALBA, sebagai sebuah framework suprateritorialisasi, mulai 

dikaitkan dengan beberapa organisasi regional Amerika Latin dan Karibia, salah 

satunya adalah Mercado Comun del Sur (Mercosur). Organisasi regional ini 
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mengutamakan asas liberalisasi pasar untuk negara-negara Amerika Latin. Namun 

demikian beberapa negara dengan semangat neo-Bolivarisme, seperti Venezuela, 

Bolivia, dan Uruguay, ikut serta dalam keanggotaan. Dengan menguasai 75% 

aktivitas ekonomi Amerika Latin dan memegang 65% populasi total kawasan 

Amerika Latin, Mercosur merupakan lawan tanding yang tangguh bagi FTAA 

yang digagas oleh Amerika Serikat. Potensi ini yang membuat Presiden Chavez 

membuat pernyataan bahwa Mercosur merupakan bagian penting dalam 

mewujudkan semangat neo-Bolivarisme dengan kerangka ALBA walau dalam 

Mercosur terdapat prinsip liberalisasi yang berseberangan dengan prinsip 

kooperasi ALBA (Fox 2006). 

  Chavez menambahkan bahwa suprateritorialisasi neo-Bolivarisme dengan 

ALBA akan membentuk poros baru. Poros anti-Amerika Serikat yang digagas 

oleh Chavez ini mendasarkan pada poros Havana-Caracas yang dibentuk oleh 

Castro pada 1960-an. Poros baru ini melibatkan Caracas-Brasilia-Buenos Aires- 

Montevideo-La Paz. Kelima kota yang telah disebutkan tadi mewakili poros 

Bolivar yang akan menandingi poros Pentagon Amerika Serikat (Yanes 2005). 

  Untuk menjadi strategis, ALBA bukan hanya kerangka untuk membentuk 

poros politik, namun juga untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan 

pembangunan, terutama dalam sektor migas. Petrocaribe adalah joint venture 

perusahaan minyak bumi negara Venezuela, Petroleos de Venezuela, S.A. 

(PDVSA) dengan seluruh anggota Caribbean Community and Common Market 

(CARICOM), kecuali Barbados dan Trinidad & Tobago. Anggota lain non-

Karibia adalah Kuba, Republik Dominika, Honduras, & Guatemala. Petrocaribe 
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adalah implementasi konkret dari Petroamerica, kekuatan minyak dengan 

kerangka kerja ALBA. PDVSA sendiri merupakan perusahaan minyak terbesar 

kelima di dunia (Corrales 2005, 3). 

  Selain Petrocaribe terdapat Telesur yang operasionalisasinya didominasi 

oleh Argentina, Uruguay, dan Kuba. Venezuela merupakan  negara dengan  peran 

penting karena selain menguasai 51% perusahaan, Venezuela telah memberi 

modal awal 70% (US$ 10 juta) dari total keseluruhan (Erikson 2005). Telesur 

sendiri merupakan stasiun TV yang menjunjung semangat neo-Bolivarisme 

dengan mendengungkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dengan sekutunya. 

  Dari penjelasan diatas dapat diambil benang merah bahwa kerjasama 

internasional Kuba-Venezuela, baik dalam bidang telekomunikasi maupun 

lainnya, adalah sarat kepentingan nasional yang dilandasi oleh semangat neo-

Bolivarisme. Kerangka ALBA yang digunakan untuk membentuk Petrocaribe dan 

Telesur merupakan bentuk konkretnya. ALBA kemudian menjadi salah satu 

indikator globalisasi yang diusung oleh Kuba dan Venezuela dengan melibatkan 

konsepsi internasionalisasi dan suprateritorialisasi. 

II.3 Non-state Actors dan Jejaring Bisnis Internasional 

 II.3.1  Ekspansi Eropa dan Asia 

  Peran perusahaan multinasional dari Eropa dan Asia tidak bisa dilepaskan 

begitu saja dalam pengerjaan proyek ALBA-1. Shanghai Bell misalnya, 

perusahaan telekomunikasi dari Cina yang merupakan anak perusahaan Alcatel-

Lucent Prancis ini berperan dalam hal peletakan kabel serat optik dari Venezuela 

ke Kuba (Potter 2011). Sedangkan perusahaan multinasional telekomunikasi di 
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Karibia, Landline Internet Mobile and Entertainment (LIME), yang merupakan 

anak perusahaan dari CWC Inggris, menjalankan perannya untuk peletakan kabel 

serat optik dari Kuba ke Jamaika (Titus 2009). Hal ini menjadi indikasi bahwa 

terlepas dari berapa banyak aktor internasional yang terlibat dalam pengadaan 

kabel serat optik dalam proyek ALBA-1, munculnya Shanghai Bell dan LIME 

adalah bagian dari ekspansi pasar perusahaan multinasional Eropa dan Asia. 

  Pada tahun 2006, perusahaan telekomunikasi multinasional Prancis, 

Alcatel, mengadakan merger dengan perusahaan telekomunikasi multinasional 

asal Amerika Serikat, Lucent. Terbentuknya Alcatel-Lucent ini diklaim 

mempunyai kekuatan finansial yang besar selain ekspansi pasar yang 

menjanjikan. Kekuatan finansial perusahaan ini per tahun 2005 adalah modal 

gabungan sebesar US$ 36 milyar dan keuntungan perusahaan per tahun dengan 

angka US$ 25 milyar (www.alcatel-lucent.com 2011). Selain itu, Alcatel-Lucent 

memiliki anak perusahaan dengan subsidiari Cina, yaitu Alcatel-Lucent Shanghai 

Bell (ALSB). Bersama dengan Alcatel Submarine Networks (ASN), ALSB 

dipercaya TGC untuk bekerjasama dalam proyek ALBA-1. Dalam kompetisi 

untuk menjadi partner TGC dalam ALBA-1, ALSB bersaing ketat dengan 

Huawei, perusahaan telekomunikasi multinasional Cina. Huawei sendiri telah 

menjadi partner perusahaan telekomunikasi Compañía Anónima Nacional de 

Telefonos de Venezuela (CANTV) (Potter 2011). 

  Sementara itu LIME adalah anak perusahaan CWC Inggris yang dirancang 

khusus untuk memenuhi permintaan telekomunikasi pasar Amerika Latin dan 

Karibia. Sebagai bagian dari mega-proyek ALBA-1, LIME dipercaya untuk 
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meningkatkan kapabilitas jasa telekomunikasi di Kuba dan sebagai penyedia 

layanan telekomunikasi (internet) dari Kuba-Venezuela ke jaringan Eropa (Cable 

& Wireless Communications Final Paper 2011). 

 II.3.2 Konsorsium Telekomunikasi Serat Optik Bawah Laut 

  Kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba terkait ALBA-1 terikat erat 

oleh kerangka ALBA yang dibentuk oleh Venezuela dan Kuba pada akhir tahun 

2004. Salah satu kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba dalam naungan 

ALBA adalah kontrak kerjasama 25 tahun dengan LIME dan CWC pada tahun 

2006. Kuba, yang pada saat itu diwakili oleh ETECSA, didukung penuh oeh 

pemerintah Venezuela yang direpresentasikan oleh CVG Telecom S.A.. LIME 

kemudian dikontrak untuk meningkatkan daya konektivitas internet di Kuba serta 

menyediakan akses jaringan serat optik bawah laut yang menghubung ke Eropa 

(Cable & Wireless Communications Final Paper 2011). Dari sini proyek ALBA-1 

memang belum ada, akan tetapi demikian kontrak kerja dengan LIME 

membuktikan keseriusan pemerintahan Kuba dan Venezuela untuk segera 

mempercepat kerja ALBA. 

  Satu tahun kemudian, CVG Telecom S.A. bekerjasama dengan Transbit 

S.A Kuba membentuk konsorsium TGC. CVG Telecom S.A. memiliki 60% 

kepemilikan dari konsorsium telekomunikasi internasional ini. Sedangkan 40% 

sisanya dipunyai oleh Transbit S.A.. TGC kemudian dipercaya untuk menangani 

proyek ALBA-1, yaitu pengadaan kabel serat optik 1000 mil yang 

menghubungkan Venezuela-Kuba-Jamaika. Untuk memperlancar proyek ALBA-1 

maka TGC menggandeng ALSN dan ALSB. 
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  Hal menarik dari konsorsium ini adalah langkah Kuba dan Venezuela 

(TGC) dalam menghindari ketentuan embargo AS terhadap Kuba. Sebelum 

menggandeng ALSB, Huawei sempat digadangkan menjadi rekan kerjasama TGC 

dalam ALBA-1. Faktor yang mendukung Huawei sebagai rekan kerjasama adalah 

1) afiliasi politik Havana-Caracas-Beijing dan 2) Venezuela telah menjalin 

kerjasama dengan Huawei terlebih dahulu dengan melibatkna CANTV. Tetapi 

Huawei gagal untuk ikut serta dalam ALBA-1 dikarenakan sub-kontrak yang 

mereka usung dikhawatirkan menimbulkan isu embargo AS terhadap Kuba. 

Huawei juga mengikutsertakan Global Marine System Ltd (GMSL) yang 

menyediakan suku cadang elektronik dari perusahaan Amerika Serikat, yaitu 

Spellman High Voltage Electronics Corporation. Selain itu ada 41 paten yang 

dimiliki oleh Red Sky Telecom, sub-kontrak Huawei, terdaftar di Amerika 

Serikat. Dengan argumentasi adanya paten dan komponen yang berasal dari 

Amerika Serikat inilah TGC menolak Huawei dan menerima ALSB yang mana 

ALSB tidak menggunakan sama sekali komponen yang berasal dari Amerika 

Serikat maupun paten yang terdaftar di negara Amerika Serikat (Potter 2011). 
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“The entry of the Internet-which, as one Cuban said,  
“was designed by the enemy, but we have to take advantage of it”-takes its adaptations 

from the current flow of politics and history.” 
-Cristina Venegas, Digital Dilemmas (2010)- 

 

BAB III 

RASIONALITAS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KUBA:  

PENGARUH STRUKTUR INTERNASIONAL DAN  

ARGUMENTASI IDENTITAS NASIONAL 

  Bab III disini lebih mengedepankan fokus pada analisis substansi dengan 

panduan kerangka pemikiran penelitian. Pembahasan dimulai dengan bagaimana 

kemudian rasionalitas menjadi sebuah konsep yang dipertanyakan. Ditambah 

dengan problem-problem lain yang menjadi dampak dari rasionalitas sebuah 

kebijakan luar negeri. Dalam ALBA-1 rasionalitas dibedah menjadi dua, melalui 

pendekatan pilihan rasional dan lewat perspektif konstruktivisme. Akhir dari bab 

III ini mengerucut pada kesimpulan di bab berikutnya. 

  Dalam bab ini masih juga ditampilkan beberapa data pendukung yang 

belum tersingkap di bab sebelumnya. Data-data pendukung tersebut dihadirkan 

dalam bab ini karena memiliki relevansi yang lebih tinggi ketimbang di bab 

sebelumnya. Data-data pendukung yang dihadirkan dimaksudkan untuk 

menguatkan argumentasi peneliti dalam menganalisis permasalahan. 

III.1 Proyek ALBA-1 

 III.1.1 Problem Numerik dan Penolakan Tawaran TeleCuba 

  Luis Coello, pemimpin perusahaan telekomunikasi internasional TeleCuba 

yang seorang Cuban-American, tidak habis pikir mengapa pemerintah Kuba 
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mengacuhkan penawaran dari perusahaannya dalam pengerjaan proyek ALBA-1. 

Pertanyaan Luis Coello ini memang berdasar. Pertama, kerjasama dengan 

TeleCuba terhitung lebih efisien karena pemerintah Kuba hanya mengeluarkan 

US$ 18 juta untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan US$ 70 juta atas 

biaya yang ditanggung dalam konsorsium TGC. Kedua, bekerja dengan TeleCuba 

akan memberi peluang lebih besar pada Amerika Serikat untuk bersikap lunak 

terhadap Kuba dan begitu juga sebaliknya. Hal ini didasarkan pada gairah pasar 

telekomunikasi Kuba yang menjanjikan bagi perusahaan-perusahaan 

telekomunikasi multinasional Amerika Serikat. 

  Untuk argumen pertama, jika dihitung secara matematis maka benar 

adanya tawaran dari TeleCuba lebih menjanjikan efisiensi daripada bergabung 

dengan TGC. Biaya proyek US$ 18 juta jelas lebih minimum daripada US$ 70 

juta. Dengan asumsi bahwa biaya US$ 70 juta dibagi menurut porsi kepemilikan 

konsorsium (CVG Telecom S.A. 60% dan Transbit S.A. 40%), maka 40% dari 

US$ 70 juta yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba adalah US$ 28 juta. Angka 

tersebut masih lebih besar daripada tawaran dari TeleCuba. 

  Problem numerik lainnya adalah panjang kabel serat optik yang diletakkan 

di dasar laut. Jarak Key West-Havana hanya berkisar 110 mil sedangkan jarak La 

Guaira-Siboney kurang lebih 1000 mil. Dengan panjang kabel serat optik yang 

lebih pendek, tawaran dari TeleCuba ini menjanjikan konsekuensi minimum. 

Artinya, dengan hanya 110 mil maka untuk pemeliharaan kabel serat optik ini 

tidak akan memakan banyak biaya ketimbang pemeliharaan kabel sepanjang 1000 

mil. Daya tangkap antar server di masing-masing negara juga akan lebih cepat 
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karena jarak kabel yang tidak begitu panjang. Jika pemerintah Kuba ingin 

mempercepat 3000 kali daya internet dan telepon di Kuba, seharusnya penawaran 

ini lebih akurat. 

  Sedangkan untuk dasar argumentasi kedua, Kuba dan Amerika Serikat 

sudah seharusnya membuka gerbang rekonsiliasi dan kerjasama bilateral yang 

lebih signifikan. Embargo AS sampai pada tahun 2006 diperkirakan telah 

membuang potensi US$ 85 milyar untuk Kuba (Clairmont 2007, 39). Dalam hal 

telekomunikasi pun mengalami hal yang sama. Embargo Amerika Serikat 

terhadap Kuba menutup kesempatan perusahaan AT&T untuk berekspansi ke 

pasar Amerika Latin. Embargo juga telah memupus harapan komunitas pengungsi 

Kuba di Amerika Serikat untuk mengalirkan kapital dari Amerika Serikat ke 

Kuba. Penolakan tawaran dari TeleCuba oleh pemerintah Kuba seakan 

menghapus identitas nasional mereka bahwa mereka sejatinya sama, Cuban. 

  Jika tawaran dari TeleCuba diterima, pemerintah Amerika Serikat akan 

mendapat keuntungan dengan semakin meningkatnya produktivitas di kawasan 

Miami. Penerimaan tawaran dari TeleCuba juga mengindikasikan bahwa 

pemerintah Kuba memiliki political will yang kuat terhadap reformasi. Terutama 

terkait dengan negara yang lebih responsif terhadap pasar internasional.  

  Berdasarkan penjelasan diatas, semakin jelas bahwa pemerintah Kuba, 

dalam mengambil kebijakan luar negeri telekomunikasinya, tidak menggunakan 

perhitungan untung dan rugi berdasarkan angka. Rasionalitas kebijakan luar 

negeri telekomunikasi Kuba saat ini tidak hanya didasarkan pada angka dan 

jumlah, namun lebih kepada argumentasi komunikatif dan fakta. Maksud dari 
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argumentasi komunikatif disini adalah dasar atau landasan opini yang 

menginformasikan sesuatu maksud kepada komunikan13 untuk menciptakan 

keadaan saling berhubungan. Disinilah kemudian pengaruh dari rasionalitas 

argumentatif (konstruktivisme) dan struktur internasional memberi perannya 

dalam perumusan kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba dalam kasus proyek 

ALBA-1. 

  Pertama, bekerjasama dengan pihak Amerika Serikat, terlepas dari siapa 

dan afiliasi identitas mana, memang bukan menjadi prioritas dalam kebijakan luar 

negeri Kuba. Oposan menjadi diksi yang lebih cocok disandangkan kepada Kuba 

terkait hubungannya dengan Amerika Serikat. Hal ini dijelaskan dalam pidato 

Presiden Raul Castro dalam Kongres Keenam Partai Komunis Kuba pada 16 April 

2011. 
  “On that occasion, Fidel said to the people already armed and inflamed with 

passion: “This is what they cannot forgive us…that we have made a Socialist Revolution 

right under the nose of the United States…”, “Comrades, workers and farmers, this is the 

Socialist and democratic Revolution of the people, by the people and for the people. And 

for this Revolution of the people, by the people and for the people, we are willing to give 

our lives.” (Raul Castro 2011, dalam latindispatch.com 2011) 

Pidato diatas seakan mengatakan bahwa adalah sebuah dosa besar untuk berdiri 

diatas negara sosialis sedangkan Amerika Serikat berkuasa.  

  Sikap oposan Kuba sebenarnya terkait pula dengan perbedaan atribut 

nasional Kuba dengan Amerika Serikat, terutama dalam hal sistem pemerintahan 

dan ideologi penggerak negara. Kuba, sebagai negara sosialis, lebih 

mengedepankan soliditas daripada solidaritas. Selama 44 tahun berkuasa, Fidel 

Castro merupakan presiden sekaligus “commandante” yang berhasil memimpin 
                                                             
13 Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 1991). 
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Kuba bertahan dari segala sanksi internasional. Sedangkan Amerika Serikat yang 

memberi porsi besar terhadap demokrasi dalam pemerintahan menjunjung tinggi 

kompetisi. Pergantian presiden, perubahan kebijakan, pemunculan undang-undang 

baru, dan amandemen merupakan hal yang sangat sering terjadi di Amerika 

Serikat. Ideologi sosialisme yang dianut oleh Kuba jelas berbeda dengan 

liberalisme yang dipakai oleh Amerika Serikat. Oleh karena perbedaan inilah 

Amerika Serikat bersikeras untuk memasukkan nilai-nilai demokrasi dan 

kebebasan pasar ke Kuba. Usaha memasukkan unsur demokrasi dan liberalisasi 

pasar dengan menggunakan arus informasi dan teknologi, seperti internet, gencar 

dilakukan oleh Amerika Serikat setelah Perang Dingin usai (Boas 2000, 58). Hal 

ini diperkuat dengan adanya Cuban Democracy Act (CDA) pada tahun 1992. 

Presiden Barack Obama seakan menegaskan sikap Amerika Serikat terhadap 

Kuba yang ingin memasukkan nilai demokratisasi dan liberalisasi pasar dalam 

komentarnya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba. 

  “Throughout Latin America, democracies have emerged from previously 

authoritarian regimes. The time has come for the same thing to happen in Cuba. As long 

as I'm president, I will always be prepared to change our Cuba policy if and when we start 

seeing a serious intention on the part of the Cuban government to provide liberty for its 

people. Hopefully, over the next five years, we will see Cuba looking around the world 

and saying, we need to catch up with history." (Barack Obama 2011, dalam 

www.news24.com 2011) 

  Kedua, posisi konfliktual antara Kuba dan Amerika Serikat yang tercipta 

oleh perbedaan atribut nasional kedua negara tersebut membentuk struktur 

internasional yang kemudian memberi perbedaan diantara keduanya. Struktur 

tersebut kemudian menggolongkan Amerika Serikat dengan negara-negara 
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pengusung demokrasi lainnya, seperti Kanada dan Meksiko. Sedangkan Kuba 

terklasifikasikan sebagai negara sosialis bersama dengan Venezuela dan Cina. 

  Jelas sekali bahwa dalam kasus ALBA-1, argumentasi berdasarkan 

struktur inilah yang digunakan oleh pemerintahan Kuba dalam merumuskan 

kebijakan luar negeri telekomunikasinya. Sebagai negara yang berseberangan 

paham politik dengan Amerika Serikat, walaupun tawaran dari TeleCuba 

dikatakan lebih efisien namun menurut Kuba tawaran tersebut tidak rasional 

karena seakan menghilangkan perbedaan struktur politik diantara keduanya dan 

tidak sesuai dengan aspirasi pemimpin negara kedua negara. 

  Jikalau konstruktivisme struktural menekankan pada pentingnya identitas 

nasional sebagai faktor pembentuk kebijakan luar negeri baik oleh subyek 

maupun obyek negara pembuat kebijakan luar negeri, maka identitas nasional 

adalah faktor utama pembentuk kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba. 

Sedangkan identitas nasional, menurut konstruktivisme strukturalis, adalah sangat 

terstruktur sehingga identitas sebuah negara tidak lepas dari pandangan negara 

lain terhadapnya, atau interaksi antara self dan others (Wendt 1994, Hopf 2002), 

maka penolakan tawaran dari TeleCuba adalah cara pemerintah Kuba 

berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam pandangannya selama 

ini. 

  Sementara itu konstruktivisme aspirasional menyatakan bahwa identitas 

nasional terbentuk dari interaksi aspirasi historis negara, persepsi elit politik 

terhadap aspirasi tersebut, dan kondisi kekinian negara tersebut (Clunan 2009). 

Semangat Bolivarisme yang pernah diperjuangkan oleh Fidel Castro merupakan 
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aspirasi historis yang menginspirasi terciptanya Kuba nasionalistik. Raul Castro, 

suksesor Fidel Castro, menggambarkan aspirasi nasionalistik ini sebagai Kuba 

negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana terslogan dalam 

pidatonya di Kongres Keenam Partai Komunis. Kondisi kekinian dari Kuba juga 

mendukung bahwa reformasi nasionalistik dari Castro adalah menjanjikan. Survei 

yang dilakukan oleh Freedom House pada April 2011 mendapati optimisme tinggi 

rakyat Kuba terhadap negaranya. Pada tahun 2010 optimisme ini hanya mencapai 

15% sedangkan pada April 2011 tercatat 41% rakyat semakin yakin akan Kuba 

(Moreno & Calingaert 2011). 

  Tidak salah kemudian menyatakan bahwa tawaran kerjasama dari 

TeleCuba dalam ALBA-1 merupakan pilihan yang irasional. Irasional karena 

kerjasama ini mengkontraskan perbedaan identitas nasional negara Kuba dengan 

Amerika Serikat. Perbedaan identitas nasional ini kemudian membentuk struktur 

internasional yang semakin menegaskan adanya perbedaan pandangan Kuba 

terhadap Amerika Serikat begitu juga sebaliknya. Jika Amerika Serikat melihat 

Kuba dengan optimis tidak demikian dengan Kuba yang melihat Amerika Serikat 

dengan pesimis. 

  Tawaran kerjasama dengan TeleCuba adalah irasional juga karena tawaran 

tersebut datang dari pihak yang tidak diinginkan dalam aspirasi pemerintahan 

Kuba selama ini. Sanksi embargo oleh Amerika Serikat sejak 1961 menjadi salah 

satu alasan bagaimana Amerika Serikat mendapat peran antagonis dalam aspirasi 

historis Kuba. Terbukti bahwa Kuba bisa bertahan hidup walau dengan adanya 

sanksi embargo dari Amerika Serikat. 
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 III.1.2 Keberpihakan Kuba kepada Venezuela 

  Dengan menolak tawaran dari perusahaan telekomunikasi multinasional 

milik Amerika Serikat, TeleCuba, pemerintahan Kuba memutuskan untuk 

menjadikan negara Venezuela sebagai rekan kerja utama dalam ALBA-1. Bagi 

Kuba, tawaran kerjasama dengan Venezuela dapat dikatakan lebih rasional 

daripada tawaran kerjasama dengan TeleCuba. Dasar pemilihan Venezuela 

sebagai partner Kuba dalam ALBA-1 dibagi menjadi dua, yaitu 1) Kuba dan 

Venezuela merupakan negara dengan satu kesatuan struktur politik internasional 

sehingga identitas politik kedua negara membentuk sinkronisasi kebijakan luar 

negeri yang terpadukan lewat kerangka ALBA dan 2) tidak seperti Amerika 

Serikat, Venezuela merupakan aktor yang cocok dalam membangkitkan aspirasi 

historis (Bolivarisme) Kuba dengan mengkondisikannya dalam situasi kekinian 

(neo-Bolivarisme). 

  Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Kuba dan 

Venezuela memiliki kemiripan atribut nasional. Terutama jika membahas perihal 

ideologi politik dan sistem pemerintahan. Kuba dan Venezuela sama-sama 

menjalankan roda sosialisme dalam menjalankan pemerintahan mereka. Dengan 

menggunakan strategi yang sama dengan Fidel Castro (Castroisme) untuk 

mencapai puncak kekuasaan pada tahun 1959, Hugo Chavez di tahun 1999 

mengubah pemerintahan Venezuela yang pro-liberalisme menjadi negara sosialis 

dengan dukungan militer yang kuat (neo-Bolivarisme). 

  Neo-Bolivarisme, sebagai ideologi yang menjadi pembentuk identitas 

nasional Kuba dan Venezuela, sendiri sebenarnya mengakar dari impian Simon 
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Bolivar dari Bolivia dan Jose Marti untuk menyatukan negara-negara di kawasan 

Amerika Latin dan membebaskannya dari imperialisme (Backer & Molina 2010). 

Semangat Bolivar dan Marti ini, kemudian disebut sebagai Bolivarisme, pernah 

digunakan oleh Fidel Castro ketika memimpin revolusi sosialis Kuba 1959. 

Sedangkan pembaharuan dari Bolivarisme sendiri diusung oleh Hugo Chavez 

ketika mengubah pemerintahan demokratis Venezuela menjadi negara populis 

(Falcoff 2005, 11). Neo-Bolivarisme, dengan inisiasi dari Hugo Chavez, 

diwujudkan dengan membentuk ALBA untuk menandingi FTAA di tahun 2004. 

Kesatuan visi antara Castro dan Chavez inilah yang kemudian mengikat Kuba dan 

Venezuela kedalam satu identitas nasional, jika tidak neo-Bolivarian state maka 

ALBA.  

  Setelah terdapat ikatan identitas nasional antara Kuba dan Venezuela yang 

berdampak pada bersatunya kedua negara dalam satu lingkaran struktur 

internasional yang sama, argumen pendukung nomor dua juga turut serta dalam 

menjadikan pilihan untuk membentuk konsorsium TGC dengan perusahaan 

Venezuela, CVG Telecom S.A., menjadi pilihan yang rasional bagi pemerintah 

Kuba. Argumen kedua ini dibangun atas dasar pengkondisian aspirasi historis 

Kuba yang memiliki ikatan visi dengan Venezuela tadi dengan keadaan Kuba saat 

ini. Pengkondisian disini mempunyai wujud bermacam-macam, mulai dari 1) 

diplomasi minyak yang dilakukan oleh Venezuela, 2) pengiriman 30.000-50.000 

Barrio Adentro ke Venezuela, 3) dukungan terhadap militer Venezuela, dan 4) 

kerjasama telekomunikasi antar negara. 
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  Diplomasi minyak oleh Venezuela sedikit banyak telah disinggung di bab 

sebelumnya. Dengan bantuan minyak 90.000 barel per hari dari Venezuela, 3,5% 

dari total produksi Venezuela per hari, Kuba dilaporkan mendapat minyak gratis 

dari Venezuela sebanyak 20.000-26.000 barel per hari dalam 15 tahun ke depan, 

terhitung sejak 2005. Angka tersebut sama dengan US$6 atau US$ 8 juta dalam 

15 tahun (Corrales 2005). Diplomasi minyak ini meningkatkan angka kerjasama 

kedua negara menjadi US$ 1,2 milyar di tahun 2004 (Erikson 2005). 

  Bantuan minyak dari Venezuela dibalas dengan bantuan sumber daya 

manusia profesional dari Kuba yang disebut dengan Barrio Adentro. Selain 

diterjunkan untuk membantu dalam bidang kesehatan publik dan sosial 

kemanusiaan, Barrio Adentro juga sangat berperan dalam pemutkahiran strategi 

militer Venezuela. Venezuela yang mempunyai 100.000 jenis senapan 

Kalashnikova terbaru, AK-103 & AK-104, memerlukan bantuan profesional dari 

Kuba untuk melatih tentara Venezuela menggunakan senjata-senjata tersebut 

dengan mahir. Selain itu dengan bantuan Barrio Adentro yang mempunyai 

pengalaman dengan strategi perang gerilya, Venezuela mengembangkan strategi 

perang asimetris untuk dibekalkan kepada angkatan militernya (Corrales 2005). 

  Telesur dan TGC merupakan contoh konkret implementasi ALBA oleh 

Venezuela dan Kuba. Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa 

Telesur dibentuk dengan maksud sebagai perimbangan media CNN. Sedangkan 

TGC adalah konsorsium yang kemudian menjalankan proyek ALBA-1. Media 

massa menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan nasional Kuba dan 

Venezuela. Pada saat Amerika Serikat gencar melaksanakan politik luar negeri 
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War on Terrorism, Kuba dan Venezuela membutuhkan bantuan media massa 

untuk menyaring opini dan informasi agar tidak membahayakan stabilitas masing-

masing negara. Pihak Kuba, terutamanya, merasa bahwa negara Kuba merupakan 

negara korban serangan terorisme. Sebagaimana dinyatakan oleh Raul Castro 

dalam peringatan 34 tahun serangan terorisme yang menewaskan 57 rakyat Kuba, 

lima rakyat Korea Selatan, dan sebelas rakyat Guyana. Baik Kuba dan Venezuela 

juga masih melaksanakan kebijakan pengetatan arus informasi masuk ke negara 

masing-masing, terutama arus informasi yang melalui akses internet. 

  Empat pengkondisian aspirasi historis diatas menjadi batasan bagaimana 

Kuba dan Venezuela memandang posisi negaranya satu sama lain. Berbeda 

dengan Amerika Serikat yang memberikan restriksi perdagangan dan kerjasama 

ekonomi terhadap Kuba, Venezuela dan Chavez sangat membantu Kuba dalam 

menanggulangi kekurangan kebutuhan ekonominya. Bagi Kuba sendiri, bantuan 

dari Venezuela sangat memberi bantuan untuk menanggulangi sanksi embargo 

dari Amerika Serikat. 

  Pengkondisian ini memang sejalan dengan aspirasi para elit politik di 

Kuba dan Venezuela. Baik Fidel Castro, Raul Castro, dan Hugo Chavez sama-

sama mengusung semangat neo-Bolivarisme. Semangat yang terwariskan dari 

Simon Bolivar dan Jose Marti untuk membebaskan negara-negara di Amerika 

Latin dari imperialisme. Hugo Chavez mengatakan dalam pidatonya di tahun 

2009 bahwa Venezuela menemukan teman sejatinya dalam perjuangannya 

menggelorakan semangat neo-Bolivarisme. 
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  “Today Venezuela is accompanied by true friends…They range from large 

countries like China, Russia, and Iran, to smaller countries in size but big in solidarity, 

like Cuba, the Dominican Republic, and Bolivia, among others.” (Chavez 2011, dalam 

Kucera 2011) 

Aliansi dengan Kuba, Republik Dominika, dan Bolivia merepresentasikan aspirasi 

neo-Bolivarisme Venezuela. Dengan menggandeng sebanyak mungkin negara di 

Amerika Latin dan Karibia, perwujudan neo-Bolivarisme akan menjadi blok 

Selatan yang kompetitif. 

  Jika konstruktivisme struktural menekankan pada pentingnya identitas 

nasional sebagai faktor pembentuk kebijakan luar negeri baik oleh subyek 

maupun obyek negara pembuat kebijakan luar negeri, maka identitas nasional 

adalah faktor utama pembentuk kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba. 

Sedangkan identitas nasional, menurut konstruktivisme strukturalis, adalah sangat 

terstruktur sehingga identitas sebuah negara tidak lepas dari pandangan negara 

lain terhadapnya, atau interaksi antara self dan others (Wendt 1994, Hopf 2002), 

maka penerimaan tawaran dari CVG Telecom S.A untuk membentuk TGC adalah 

cara pemerintah Kuba berkomunikasi dengan pemerintah Venezuela dalam 

pandangannya selama ini. 

  Sementara itu konstruktivisme aspirasional menyatakan bahwa identitas 

nasional terbentuk dari interaksi aspirasi historis negara, persepsi elit politik 

terhadap aspirasi tersebut, dan kondisi kekinian negara tersebut (Clunan 2009). 

Semangat pembebasan yang nasionalistik, neo-Bolivarisme, merupakan 

kepentingan nasional baik Kuba maupun Venezuela. Pencapaian kepentingan ini 

salah satunya adalah dengan memenuhi kerjasama internasional di bidang 
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telekomunikasi ALBA-1. Empat pengkondisian aspirasi historis yang telah 

disebutkan menjadikan tawaran kerjasama dari Venezuela lebih rasional daripada 

tawaran dari Amerika Serikat. 

  Bagi pemerintahan Kuba, rasional adalah ketika rekan kerjasama dalam 

ALBA-1 adalah negara yang berada dalam lingkaran struktur yang sama. 

Sehingga identitas nasional yang terbentuk diantara keduanya sifatnya saling 

merekatkan, bukan saling memisahkan. Kebijakan luar negeri telekomunikasi 

ALBA-1 yang rasional adalah ketika komunikasi kepentingan nasional antara 

negara Kuba dengan negara Venezuela berinteraksi satu sama lain melalui 

berbagai kerjasama yang telah terjalin. Maka dapat ditarik benang merah bahwa 

tawaran dari Venezuela untuk membentuk TGC dalam pengerjaan ALBA-1 bagi 

pemerintah Kuba adalah rasional walaupun memakan biaya yang lebih banyak.  

 III.1.3 Respon Domestik di Kuba 

  Kebijakan Raul Castro yang sedikit membuka kegiatan ekonomi sektor 

privat dan terselesaikannya proyek ALBA-1 yang melibatkan Venezuela ternyata 

sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan rakyat Kuba terhadap kinerja 

pemerintah. Survei yang dilakukan Freedom House di tahun 2010 di Kuba 

menunjukkan sebesar 45% responden mengatakan optimis terhadap pemerintah, 

sedangkan 55% lainnya masih pesimis. Namun ketika Freedom House melakukan 

survei ulang pada tahun 2011, responden yang optimis meningkat jumlahnya 

menjadi 63%, sedangkan 37% mengatakan masih pesimis terhadap pemerintah 

Kuba (Moreno & Calingaert 2011). 
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Grafik 1. Survei Freedom House dengan topik reformasi Kuba  
(Sumber: Moreno & Calingaert 2011) 

   

  Survei Freedom House di tahun 2011 terhadap masyarakat Kuba yang 

kedua menyajikan data bahwa sebesar 41% responden mengatakan bahwa Kuba 

mengalamai peningkatan kualitas (progress). Angka ini adalah peningkatan secara 

signifikan daripada tahun 2010 dimana hanya 15% responden yang menyatakan 

bahwa Kuba mengalamai peningkatan kualitas. ALBA-1 akan semakin 

menambah konfidensi masyarakat Kuba terhadap negaranya. Dengan fasilitas 

telekomunikasi yang meningkat dan reformasi kebijakan ekonomi negara, lambat 

laun Kuba dapat merangsek naik menjadi negara yang lebih maju. 

 

Grafik 2. Pendapat responden tentang kemajuan Kuba oleh Freedom House 
(Sumber: Moreno & Calingaert 2011) 
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III.2 ALBA-1 dan Komunikasi Inter-regional Kuba 

 III.2.1 Cina dan Amerika Latin 

  Cuba merupakan negara Amerika Latin pertama yang merekognisi 

eksistensi negara Cina. Rekognisi ini didapat setelah kemenangan pihak Castro 

dan bergulirnya revolusi sosialis Kuba pada tahun 1959. Oleh sebab inilah dapat 

dikatakan juga bahwa Cuba dan Cina adalah aliansi tua negara-negara sosialis 

(Erikson 2005). 

  Pada tahun 2001, presiden Cina, Hu Jintao, mengadakan kunjungan ke 

Havana dan hasil dari kunjungan ini sangat signifikan terhadap kerjasama kedua 

belah pihak. Presiden Hu Jintao menandatangani kerjasama Kesepakatan 

Kooperasi Ekonomi dan Teknik yang mana memberi dana bantuan kredit US$ 6,5 

juta kepada Kuba dan dibayar dalam jangka waktur lima tahun sampai pada April 

2006. Cina juga membantu Kuba untuk memodernisasi dan mengembangkan 

telekomunikasi lokal Kuba dengan kucuran dana US$ 200 juta (Erikson 2005). 

Bagi Kuba, Cina merupakan saudara jauh di Asia. Satu hal yang membawa 

mereka menjadi sangat dekat adalah sosialisme yang dianut oleh masing-masing 

negara. 

  Alcatel-Lucent Shanghai Bell atau ALSB adalah anak perusahaan dari 

Alcatel-Lucent. Sebagai salah satu rekan kerja TGC di ALBA-1, keberadaan 

ALSB semakin memperkuat anggapan bahwa ALBA-1 adalah proyek negara-

negara sosialis. Meneruskan tradisi yang selama ini telah dipelihara, Raul Castro 

sama sekali tidak berkeberatan jika ALSB ikut dalam pengerjaan ALBA-1, 

walaupun harus melalui Prancis. ALSB juga lebih kompetitif daripada perusahaan 
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Cina lainnya, Huawei. Jika Huawei dekat dengan Venezuela maka ALSB lebih 

dekat kepada Kuba. 

  Maka rasionalitas tawaran kerjasama ALBA-1 dari Venezuela lebih 

rasional lagi karena juga melibatkan saudara jauh Kuba, yaitu Cina. Satu-satunya 

alasan kuat yang mampu mengikat Cina, Kuba, dan Venezuela menjadi satu 

kesatuan adalah ideologi sosialisme. Ideologi ini yang menjadi alasan utama Cina 

menjadikan Kuba sebagai rekan dagang utama di kawasan Amerika Latin dan 

Karibia. Sebagaimana dikatakan oleh Hu Jintao seperti yang dikutip berikut ini: 

  “Cuba is one of China’s largest commercial partners in Latin America. We share 

common ideals allowing us to follow our own path of development whatever the 

international situation may be.” (Hu Jintao 2004, dalam Erikson 2005) 

Dan seperti saling mendukung satu sama lainnya, presiden Kuba pada saat itu, 

Fidel Castro, menekankan akan pentingnya sosialisme sebagai ideologi 

penyelemat umat manusia dari imperialisme. 

  “Socialism will definitively remain as the only real hope for peace and survival 

of our species. That is precisely what the Communist Party of the People’s Republic of 

China has demonstrated.” (Fidel Castro 2004, dalam Erikson 2005). 

  Dari dua pernyataan kepala negara diatas, dapat diambil benang merah 

bahwa Kuba dan China berada pada satu lingkar struktur internasional. Oleh 

karena demikian Kuba dan Cina memiliki identitas nasional yang sama, yaitu 

negara sosialis. Berbeda dengan hubungan Kuba-Venezuela yang diikat melalui 

semangat neo-Bolivarisme dan ALBA, relasi Kuba-Cina lebih didasarkan pada 

kesamaan ideologi negara. Hal ini tentu saja menguntungkan Kuba, karena selain 

menjadi rekan dalam kerjasama ekonomi internasional, dalam bidang politik dan 

keamanan Cina juga menjadi negara yang counter terhadap Amerika Serikat. Oleh 
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karena demikian, menggandeng ALSB sebagai partner dalam ALBA-1 

merupakan pilihan rasional bagi Kuba. Dengan dipilihnya ALSB sebagai bagian 

dari ALBA-1 maka jelas pula bagaimana Kuba berusaha mengkomunikasikan 

posisinya dalam struktur internasional yang mengikat Kuba, Venezuela, Cina, dan 

Amerika Serikat. 

  Rasionalitas menjadikan Cina dengan ALSB-nya sebagai rekan kerja 

dalam ALBA-1 juga sesuai dengan aspirasi Kuba dan Venezuela. Pengkondisian 

dari aspirasi ini tampak dari semakin tumbuh berkembangnya kerjasama 

internasional antara Kuba, Venezuela, dan Cina. Pada tahun 2003 kerjasama 

Venezuela dan Cina (total trade) hanya mencetak angka US$ 500 juta. Kenaikan 

100% terjadi pada tahun berikutnya di 2004 ketika kerjasama internasional kedua 

negara mencapai lebih dari US$ 1 milyar. Sedangkan kerjasama Kuba dan Cina 

pada rentang 2003 dan 2004 rata-rata berkisar US$ 500 juta. Selain itu Cina juga 

telah merampungkan investasi sebesar US$ 350 juta untuk 15 blok minyak bumi 

di bagian selatan Venezuela serta US$ 60 juta untuk proyek gas alam (Erikson 

2005).   

 III.2.2 Poros ALBA-1: Havana - Caracas - Paris - Beijing - London 

  Regional Amerika Latin menjadi erat dengan poros politik sejak 

dikeluarkannya doktrin Monroe pada 1823 oleh presiden James Monroe. Doktrin 

ini berisi perlindungan Amerika Serikat terhadap negara-negara bekas jajahan 

Portugis dan Spanyol. Doktrin ini tidak berlaku pada negara yang masi dijajah 

pada saat itu. Doktrin ini juga mempunyai tujuan jangka panjang, yakni 

menciptakan sebuah tatanan baru di benua Amerika yang disebut oleh pemerintah 
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Amerika Serikat sebagai New World. Terciptalah kemudian poros Monroe dalam 

rangka menciptakan New World ini. Poros Monroe tersebut melibatkan 

Washington (Amerika Serikat) – Bogota (Kolombia) – Lima (Peru) – Quito 

(Ekuador) – Santiago (Cile) (Yanes 2005). 

  Perimbangan dari poros Monroe dibentuk oleh aliansi Bolivarisme, Kuba 

dan Venezuela. Presiden Hugo Chavez menyebutnya sebagai poros Bolivar. Poros 

Bolivar ini mengandalkan relasi Havana (Kuba) – Caracas (Venezuela) – Brasilia 

(Brazil) – Buenos Aires (Argentina). Jika poros Monroe memiliki FTAA maka 

poros Bolivar ini mempunyai ALBA. Dengan adanya poros Bolivar tersematkan 

harapan untuk memecah poros Monroe dan mewujudkan semangat neo-

Bolivarisme menyatukan Amerika Latin. 

  Dalam ALBA-1, tercipta pula poros kekuatan baru. Poros ini terdiri dari 

Havana – Caracas – Paris (Prancis) – Beijing (Cina) – London (Inggris). Poros ini 

bukan merupakan artikulasi kepentingan politik semata wayang, namun lebih 

didominasi oleh kepentingan ekonomi dan bisnis. Oleh sebab itulah Paris dan 

London dapat berpartisipasi dalam poros ini. Poros ALBA-1 tidak begitu terikat 

oleh kepentingan politik dan giringan ideologi.  

  Poros ALBA-1 bisa dipandang sebagai cara Kuba dalam 

mengkomunikasikan kepentingannya yang terbatasi oleh struktur internasional. 

Kuba, yang mengalami reformasi ekonomi setelah Raul Castro membuka lebih 

lebar aktivitas ekonomi negara, berusaha untuk menarik lebih banyak keuntungan 

dari adanya peluang-peluang yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Peluang-
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peluang ini termasuk bekerjasama dengan Venezuela, Cina, Prancis, dan Inggris 

dalam proyek ALBA-1. 

  Jika dikaitkan ALBA-1 dengan poros ALBA-1 ini maka satu hal yang 

pasti adalah bahwa Amerika Serikat telah menjadi sosok antagonis permanen oleh 

pemerintahan Kuba. Walaupun poros ini menawarkan kerjasama yang lebih mahal 

daripada kerjasama yang ditawarkan oleh TeleCuba dari Amerika Serikat, namun 

Kuba tetap memilih untuk membentuk poros ini. Disinilah kemudian rasionalitas 

argumentatif dari Kuba muncul. Bahwa Kuba tidak menghitung kerjasama 

internasional dari perbandingan untung-rugi namun lebih kepada pencapaian 

aspirasi dalam kungkungan struktur internasional. Oleh karena itu mengapa 

tawaran dari pihak Amerika Serikat melalui TeleCuba ditolak oleh pemerintah 

Kuba dan oleh sebab itu jugalah mengapa Kuba berani mengluarkan dana lebih 

besar untuk membentuk TGC dan bekerjasama dengan ALSB, ALSN, dan LIME. 

III.3 ALBA-1: Komunikasi Kuba dalam Struktur Internasional 

  Dalam teori pengambilan keputusan, kebijakan luar negeri dibagi 

kategorinya menjadi dua, yaitu pilihan antara rasional dan tidak rasional atau 

irasional. Teori pengambilan keputusan memang tidak bisa digeneralisasi pada 

setiap kasus atau fenomena hubungan internasional. Tetapi di banyak kasus atau 

fenomena yang melibatkan negara dengan sumber daya yang terbatas, dalam 

pengambilan kebijakan luar negerinya, negara tersebut akan sangat dipengaruhi 

oleh pentingnya prinsip rasionalitas ekonomi, yaitu biaya minimum dan 

kelengkapan hasil maksimum (Dougherty & Pfaltzgraff 1971, 318). Bagi Kuba 

yang memiliki banyak keterbatasan ekonomi, terutama setelah dikenakan sanksi 
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embargo oleh Amerika Serikat, rasionalitas ekonomi (biaya minimum dan hasil 

maksimum) seharusnya menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan luar 

negerinya. 

  Faktanya membuktikan bahwa dalam mengambil kebijakan luar negeri 

telekomunikasi terkait dengan ALBA-1, Kuba mengesampingkan rasionalitas 

ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan ditolaknya penawaran yang lebih 

berorientasi pada rasionalitas ekonomi, yakni tawaran dari TeleCuba. Akan tetapi 

bukan berarti kemudian kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba terkait 

ALBA-1 adalah irasional. Seperti yang telah ditunjukkan oleh perspektif 

konstruktivisme, struktural dan aspirasional, bahwa kebijakan luar negeri 

telekomunikasi Kuba dalam kasus ALBA-1 bisa jadi adalah rasional dalam bahasa 

argumentasi komunikatif Kuba terhadap struktur internasional yang ada. 

  Ketika struktur internasional terbentuk dan tidak bisa lepas dari identitas 

nasional, sedangkan identitas nasional sendiri erat hubungannya dengan atribut 

nasional, maka struktur internasional dalam pandangan Kuba adalah struktur 

internasional yang melibatkan ideologi sosialisme vis a vis liberalisme, ALBA vis 

a vis FTAA, dan New World vis a vis neo-Bolivarisme. Dengan adanya struktur 

internasional seperti ini maka Kuba sangat teroposisikan dengan Amerika Serikat. 

Struktur internasional semacam ini juga digunakan Kuba untuk melihat dan 

mengkomunikasikan kepentingannya dalam bagaimana peluang kerjasama dengan 

Venezuela, Cina, Prancis, dan Inggris. 

  Posisi paling ekstrem dalam struktur internasional ini adalah posisi yang 

menghadapkan Kuba dengan Amerika Serikat. Dengan banyaknya perbedaan 
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yang dimiliki oleh kedua negara, sangat sulit untuk menemukan peluang 

intensifikasi kerjasama. Oleh sebab demikianlah mengapa sampai sejauh ini 

kerjasama bilateral kedua negara hanya bergerak di bidang agrikultur dan 

ketenagakerjaan. Jika Amerika Serikat dekat dengan liberalisme, FTAA, dan New 

World maka Kuba sangat lekat dengan sosialisme, ALBA, dan neo-Bolivarisme. 

Hampir tidak ada hubungan kerjasama bilateral selain kerjasama di bidang 

agrikultur dan ketenagakerjaan. Struktur internasional ini juga yang menjelaskan 

mengapa walaupun presiden Amerika Serikat telah berganti-ganti namun orientasi 

kebijakan luar negeri mereka terhadap Kuba masih sama. Pembedanya hanyalah 

tingkat kelonggaran kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba. 

  Berbeda jauh dengan Amerika Serikat, Venezuela dan Cina adalah dua 

negara yang paling diuntungkan dalam struktur internasional ini. Venezuela dan 

Kuba hampir tidak memiliki perbedaan sama sekali. Kedua negara ini sama-sama 

menganut sosialisme, membentuk ALBA, dan bergerak dalam semangat neo-

Bolivarisme. Sedangkan Cina, sedikit berbeda dengan Venezuela, walaupun 

sama-sama menganut sosialisme namun Cina tidak mempunyai ikatan yang 

langsung terhadap ALBA dan neo-Bolivarisme. Kerjasama internasional Kuba 

dengan Venezuela dan Cina oleh karenanya lebih dari sekedar transaksi ekonomi, 

namun juga menyangkut kerjasama internasional di bidang militer dan bidang 

politik. Sedangkan kerjasama Venezuela dan Kuba juga mengikutsertakan bidang 

sosial kemanusiaan. 

  Posisi Inggris dan Prancis dalam struktur internasional disini memberi 

keuntungan tersendiri bagi dua negara tersebut walaupun ketika dihadapkan 
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dengan Kuba dua negara ini tidak memiliki kesamaan sama sekali. Baik Inggris 

maupun Prancis menganut liberalisme namun tidak campur tangan dalam FTAA 

dan New World. Dengan masuknya Alcatel-Lucent, ALSN, dan LIME, maka 

perusahaan-perusahaan telekomunikasi multinasional dari Eropa tersebut telah 

melebarkan pangsa pasarnya di kawasan Amerika Latin dan Karibia. 

  Dengan pandangan seperti yang dijelaskan diatas, penolakan terhadap 

tawaran dari TeleCuba dan Amerika Serikat untuk pengadaan kabel serat optik 

bawah laut merupakan implementasi kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba 

yang rasional. Untuk mengkomunikasikan secara argumentatif posisi Kuba 

terhadap Amerika Serikat maka diterimalah tawaran dari CVG Telecom S.A. dan 

Venezuela. Kerjasama yang kemudian dinamakan sebagai ALBA-1 ini 

melibatkan pula pihak yang kurang mempunyai posisi argumentatif terhadap isu 

ALBA dan neo-Bolivarisme, yaitu ALSB, ALSN, dan LIME secara spesifik.   
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“Within the Revolution there is a place for everyone; against the Revolution there is 
room for none. This is a life-and-death struggle that can only end with the death and 

destruction of the Revolution or the counter-revolution.” 
-Fidel Castro- 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

  Untuk menjawab pertanyaan mengapa pemerintah Kuba enggan 

bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi multinasional Amerika Serikat 

dan lebih memilih untuk membentuk konsorsium telekomunikasi internasional 

bersama Venezuela, didapatkan hipotesis bahwa kebijakan luar negeri Kuba yang 

berintikan penolakan Kuba terhadap kerjasama telekomunikasi pengadaan kabel 

serat optik dengan Amerika Serikat dan diterimanya kerjasama dengan 

konsorsium Venezuela lebih dipengaruhi oleh persepsi identitas nasional negara 

Kuba terhadap negara lain dalam struktur internasional dan rasionalitas 

argumentatif ketimbang perhitungan rasional matematis-ekonomis yang hanya 

menekankan untung dan rugi materi. Hipotesis ini terbukti dapat menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian, seperti yang telah dibahas di bab 

sebelumnya. 

  Tawaran kerjasama dari TeleCuba dalam pengadaan kabel serat optik 

merupakan pilihan yang irasional. Irasional karena kerjasama ini mengkontraskan 

perbedaan identitas nasional negara Kuba dengan Amerika Serikat. Perbedaan 

identitas nasional ini kemudian membentuk struktur internasional yang semakin 

menegaskan adanya perbedaan pandangan Kuba terhadap Amerika Serikat begitu 

juga sebaliknya. Jika Amerika Serikat melihat Kuba dengan optimis tidak 
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demikian dengan Kuba yang melihat Amerika Serikat dengan pesimis. Kerjasama 

dengan TeleCuba adalah irasional juga karena tawaran tersebut datang dari pihak 

yang tidak diinginkan dalam aspirasi pemerintahan Kuba selama ini. Sanksi 

embargo oleh Amerika Serikat sejak 1961 menjadi salah satu alasan bagaimana 

Amerika Serikat mendapat peran antagonis dalam aspirasi historis Kuba. Terbukti 

bahwa Kuba bisa bertahan hidup walau dengan adanya sanksi embargo dari 

Amerika Serikat. 

  Rasionalitas dalam kebijakan luar negeri telekomunikasi Kuba dalam 

ALBA-1 terbentuk ketika rekan kerjasama dalam ALBA-1 adalah negara yang 

berada dalam lingkaran struktur yang sama. Sehingga identitas nasional yang 

terbentuk diantara keduanya sifatnya saling merekatkan, bukan saling 

memisahkan. Kebijakan luar negeri telekomunikasi ALBA-1 yang rasional adalah 

ketika komunikasi kepentingan nasional antara negara Kuba dengan negara 

Venezuela berinteraksi satu sama lain melalui berbagai kerjasama yang telah 

terjalin. Maka dapat ditarik benang merah bahwa tawaran dari Venezuela untuk 

membentuk TGC dalam pengerjaan ALBA-1 bagi pemerintah Kuba adalah 

rasional walaupun memakan biaya yang lebih banyak. 
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