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ABSTRAK 

Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh Raúl Castro terhadap 
kebijakan normalisasi hubungan diplomatik Kuba dan Amerika Serikat. Sejak 
terputusnya hubungan diplomatik antara kedua negara pada 1961, hubungan yang 
terjalin sering didominasi oleh hubungan yang koersif. Salah satunya yakni 
pengenaan embargo ekonomi penuh yang dilakukan oleh Amerika Serikat 
terhadap Kuba selama lebih dari lima dekade, sebagai akibat dari adanya deadlock 
antara kedua negara dalam menghapuskan hambatan yang ada. Akan tetapi, efek 
dari embargo ekonomi yang cukup besar terhadap Kuba tidak kemudian membuat 
adanya perubahan dalam pemerintahan Kuba. Hingga pada 20 Juli 2015, dibawah 
kemimpinan Presiden Castro terjadi sebuah turning point dalam hubungan antara 
Kuba dan Amerika Serikat melalui pembukaan kembali kedutaan besar Kuba dan 
Amerika Serikat di masing-masing ibu kota negara.  

Untuk mencari jawaban atas perubahan sikap Kuba yang nampak dalam 
kebijakan normalisasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada 2015, 
peneliti menelusurinya melalui pengaruh dari Raúl Castro sebagai seorang 
pemimpin. Berfokus pada faktor yang mempengaruhi Castro dalam pengambilan 
kebijakan normalisasi, penelitian ini menggunakan teori great-man, Level of 
Analysis individu, faktor-faktor determinan hubungan diplomatik dan hubungan 
bilateral, serta proses pengambilan kebijakan laur negeri. Sedangkan konsep yang 
digunakan yakni perlambatan pertumbuhan ekonomi, keamanan ekonomi, dan 
peluang normalisasi. Dengan mengambil jangkauan penelitian sejak tahun 2006 
hingga 2015, penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif dan teknik 
penelitian yang bersifat non-partisipatoris. Berangkat dari hal itu, penelitian ini 
menemukan bahwa Castro memutuskan kebijakan normalisasi hubungan 
diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat karena dirinya memandang bahwa 
embargo ekonomi mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan 
ancaman keamanan ekonomi bagi Kuba. Kedua, Castro melihat adanya peluang 
bagi Kuba untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat di 
bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, peluang yang sebelumnya tidak 
ditemui pada masa Presiden George W. Bush. 
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