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ABSTRAK 
 

Program PetroCaribe merupakan bentuk diplomasi minyak Venezuela yang dibentuk 
tahun 2005. PetroCaribe bertujuan menyediakan minyak kepada negara-negara di 
Karibia dengan harga murah dan sistem pembayaran yang meringankan negara pembeli 
atau dikenal dengan preferential payment. Namun keberadaan PetroCaribe 
dipertanyakan oleh pihak-pihak dalam negeri Venezuela ketika mulai terjadi krisis 
ekonomi di Venezuela tahun 2014. Krisis ekonomi memicu terjadinya banyak protes dari 
masyarakat, salah satunya protes terkait dengan PetroCaribe. Partai oposisi pemerintah 
(MUD) juga mengklaim bahwa PetroCaribe telah membebani perekonomian Venezuela. Di 
tengah adanya protes tersebut, PetroCaribe tetap dipertahankan. Dari proses penelitian 
yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritik bantuan luar negeri, 
ditemukan bahwa tetap dilanjutkannya PetroCaribe didasari atas dua hal. Pertama yakni 
adanya tujuan geopolitik atau critical geopolitics, yaitu penyebaran ideologi Kiri Baru 
serta penguatan aliansi ALBA. Kedua yakni pengaruh kelompok pemerintah dalam 
memutuskan untuk tetap mempertahankan PetroCaribe. Pengaruh kelompok pemerintah 
tersebut tidak terlepas dari pengaruh partai penguasa di pemerintahan, yakni PSUV. 
 
Kata-kata kunci: PetroCaribe, Venezuela, Karibia, Ideologi Kiri Baru, PSUV.  
 
 
PetroCaribe is Venezuela oil diplomacy established in 2005. PetroCaribe aims to provide oil 
to Caribbean countries with low prices and preferential payments options. The existence of 
PetroCaribe was questioned by domestic parties of Venezuela when the economic crisis 
began in 2014. The economic crisis triggered protests from the public, one of those was 
related to PetroCaribe. The government's opposition party (MUD) also claimed that 
PetroCaribe burdened the Venezuelan economy. In the midst of the protests, PetroCaribe 
was still maintained. From the research process that has been done using the theoretical 
framework of foreign aid, it was found that PetroCaribe's continuation were based on two 
things. First, geopolitical goal or critical geopolitics, which are spreading the New Left 
ideology and strengthening the ALBA alliance. Second, the influence of government group 
in deciding to maintain the PetroCaribe. The influence of the government group is 
inseparable from the influence of the ruling party, namely PSUV. 
 
Keywords: PetroCaribe, Venezuela, Caribbean, New Left Ideology, PSUV. 
  



PetroCaribe merupakan bentuk diplomasi minyak yang diprakarsai oleh Venezuela, lebih 
tepatnya inisiatif dari mantan Presiden Hugo Chávez (memimpin Venezuela dari tahun 1999 
hingga 2013). PetroCaribe dibentuk pada tanggal 6 September 2005 dan terus berlangsung 
pada pemerintahan setelah Chávez, yakni Nicolás Maduro (memimpin Venezuela mulai 
tahun 2013). Adanya program PetroCaribe sendiri bertujuan untuk menyediakan minyak 
kepada negara-negara di Karibia dengan harga yang murah dan sistem pembayaran yang 
meringankan negara pembeli (Lai 2006). Negara anggota PetroCaribe merupakan negara-
negara Caribbean Community (CARICOM) (Lai 2006). Pada awal pembentukan, perjanjian 
PetroCaribe ditandatangani oleh tujuh belas negara, kemudian di tahun 2008 Guetemala 
bergabung namun keluar pada tahun 2013 (Lai 2006). Selain itu, terdapat dua negara yang 
menolak kerja sama PetroCaribe, yaitu Barbados serta Trinidad dan Tobago (Lai 2006). 
 
Program PetroCaribe sendiri dilakukan dengan sistem preferential payment, yaitu tawaran 
sistem pembayaran yang dapat diangsur. Terdapat beberapa ketentuan penting terkait 
dengan pembayaran minyak pada program PetroCaribe. Pertama adalah negara anggota 
PetroCaribe dapat melunasi pembayaran terhadap pembelian minyak dalam jangka waktu 
25 tahun, dengan tingkat bunga 2% jika harga minyak per barel nya di bawah USD40, dan 
bunga 1% jika harga minyak di atas USD40 (Griffith 2011 dalam Jácome 2011, 5). Kedua, 
anggota PetroCaribe menerima produk dengan membayar 40% ketika harga minyak di atas 
USD50, membayar 50% jika harga minyak berada di atas USD80, dan membayar sebesar 
60% jika harga minyak mencapai USD100 (Romero 2011 dalam Jácome 2011, 5). Ketiga 
adalah pembayaran yang harus dibayarkan ke Venezuela atas pembelian minyak ini tidak 
selamanya harus dibayar dengan uang, namun berlaku pula sistem barter. Negara anggota 
PetroCaribe dapat membayar kepada Venezuela dengan menggunakan hasil pertanian dan 
perkebunan, seperti beras, tebu, pisang, hingga dalam bentuk jasa seperti tenaga medis 
(Jácome 2011, 5).  
 
Dengan adanya program PetroCaribe ini tentunya membantu negara-negara Karibia dalam 
memenuhi kebutuhan akan energinya.1 Minyak yang dikirim ke negara-negara Karibia 
sendiri mencapai rata-rata 250.000 barel per hari (tahun 2006 hingga 2014) (Seeking Alpha 
2014). Negara-negara yang menjadi anggota menerima jumlah yang berbeda2 tergantung 
pada perjanjian yang telah disepakati dan tentunya membayar dengan sistem pembayaran 
yang dimudahkan3.  

                                                             
1 Dampak positif pun terasa terutama bagi negara-negara yang mengalami kelangkaan energi. Data 

menunjukkan bahwa selama 10 tahun dijalankannya program PetroCaribe dapat memenuhi 
setidaknya 32% permintaan akan kebutuhan energi minyak di negara anggota (SELA 2015). 
Sehingga hal tersebut mencerminkan tujuan dibentuknya PetroCaribe, yakni sebagai sebuah bentuk 
kerja sama dan komplementari energi yang didasarkan pada dua pilar. Pertama adalah membangun 
solidaritas antara negara yang memiliki sumber daya energi yang berlebih, seperti Venezuela, dan 
negara-negara yang tidak memiliki sumber daya energi yang cukup (SELA 2015). Kedua yaitu 
pengakuan akan adanya keasimetrisan antara negara seperti Venezuela yang cenderung memiliki 
tingkat pembangunan ekonomi relatif menengah, dan negara-negara anggota lainnya yang memiliki 
tingkat pembangunan ekonomi relatif rendah (SELA 2015). 

2 Terdapat kesepakatan yang menyatakan adanya jumlah maksimal yang dapat dikirimkan ke negara-
negara anggota, dan jumlah tersebut berbeda pada tiap negara. Kuba misalnya menerima maksimal 
92.000 barel per hari. Republik Dominika menerima maksimal 50.000 barel per hari. Jamaika 
mencapai 23.500 barel per hari. Haiti mencapai jumlah 14.000 barel per hari. Belize mencapai 
4.000 barel per hari. Kemudian jumlah maksimal yang dikirmkan ke Honduras yaitu 20.000 barel 
per hari. Untuk Nikaragua jumlah maksimal yang dapat diterima yakni 27.000 barel per hari. 
Antigua dan Barbuda mencapai jumlah 4.400 barel per hari. Guyana mencapai jumlah 5.200 barel 
per hari. Kemudian untuk Grenada sendiri hanya 1.000 barel per harinya. Sedangkan untuk 
Suriname jumlah maksimal per harinya mencapai 10.000. (Seeking Alpha 2014). 

3 Perjanjian dengan negara Antigua dan Barbuda misalnya, diwajibkan membayar 60 persen uang 
muka, terdapat diskon 40% dan pelunasan dalam jangka waktu 23 tahun dengan bunga sebesar 1%. 
Kemudian Belize sendiri melakukan sistem pembayaran barter, yakni membayar sebagian minyak 
Venezuela dengan beras dan pisang. Kuba juga membayar sebagian minyak yang diterima dari 



 
Namun keberadaan program PetroCaribe ini kembali dipertanyakan oleh pihak-pihak dalam 
negeri Venezuela ketika mulai terjadi krisis ekonomi di Venezuela. Hal tersebut dikarenakan 
program PetroCaribe memiliki hubungan dengan kondisi perekenomian di Venezuela. 
Minyak mentah merupakan komoditas ekspor utama Venezuela dan secara otomatis 
penghasilan Venezuela bergantung dari sektor minyak mentah. Dari data yang ada, sekitar 
95% penghasilan dari ekspor Venezuela didapat dari penjualan minyak mentah, dan 
persentase tersebut mencakup setengah dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh 
Venezuela (sektor domestik dan ekspor) (White dan Lam 2016). Dengan adanya keadaan 
dimana penghasilan negara Venezuela bergantung pada penjualan minyak mentah, tentu 
saja program PetroCaribe yang melakukan pengiriman minyak ke negara-negara Karibia 
dengan harga dan sistem pembayaran khusus memiliki dampak tersendiri terhadap ekonomi 
Venezuela. Pada masa krisis ekonomi4 pun, program PetroCaribe masih berjalan. Dari sini 
lah kemudian hal tersebut mendapat perhatian baik dari partai oposisi pemerintah dan juga 
publik. 
 
Dari adanya krisis ekonomi tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan 
lainnya, yakni kekurangan atau hampir langkanya barang-barang dasar yang dibutuhkan 
oleh masyarakat. Barang-barang di toko serba ada terus berkurang dan tidak terisi penuh 
kembali, kekurangan daya kemudian mengakibatkan kantor pemerintah hanya buka dua 
hari dalam seminggu, sistem perawatan kesehatan pun semakin hari semakin buruk, hingga 
tingkat kejahatan di Venezuela yang menjadi salah satu yang terburuk di dunia (Gladstone 
2016). Hal-hal tersebut yang kemudian memicu kemarahan publik dan memicu terjadinya 
berbagai protes dan demonstrasi untuk menentang pemerintah yang sedang memimpin. 
Keadaan seperti ini lah yang kemudian menambah situasi dalam negeri Venezuela semakin 
buruk.  
 
Demonstrasi banyak terjadi seiring dengan keadaaan perekonomian di Venezuela yang terus 
menurun.5 Secara garis besar, berbagai demonstrasi yang terjadi dikarenakan adanya 

                                                                                                                                                                                              
Venezuela dengan barter, seperti pengiriman dokter ke Venezuela, hingga mengirim pelatih  
olahraga dan guru untuk menurunkan angka buta huruf di Venezuela (Reuters 2006). Guyana juga 
demikian, yakni mengirimkan hasil pertanian, setidaknya mengirmkan 231,5 ton beras per tahunnya 
ke Venezuela. Sedangkan dari Grenada sendiri Venezuela menerima hasil perkebunan dan palawija 
(Jamaica Gleaner 2006). 

4 Krisis ekonomi di Venezuela dimulai dari tahun 2014 dan belum dapat terselesaikan hingga tahun 
2016. Krisis ekonomi ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun hingga 
terjadinya inflasi yang tinggi dari kurun waktu 2014 hingga 2016. Berdasarkan pada laporan 
International Monetary Fund (IMF) (Tabel 1) yang dikutip oleh Borger (2016), dapat diketahui 
bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Venezuela menurun dari tahun 2014 hingga 2016 dan 
menunjukkan bahwa Venezuela memiliki tingkat pertumbuhan yang mengarah ke arah negatif dan 
semakin menurun dari tahun 2014 hingga 2016. Pada 2014 menunjukkan -3%, turun lagi menjadi -
5% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 mencapai -8%. Begitu pula dengan tingkat inflasi yang 
terus naik dari tahun 2014 hingga 2016. Tingkat pengangguran pun naik dari 7% di tahun 2014 
menjadi 17% pada tahun 2016. 

5 Protes dimulai pada awal tahun 2014 di wilayah bagian barat, seperti Tachira dan Merida, yang 
dilakukan oleh para siswa. Protes tersebut didasari atas adanya tingkat keamanan di masyarakat 
yang menurun dan tingkat inflasi yang terus naik (BBC 2014). Selain itu, demonstrasi juga terjadi 
ketika terjadi pembunuhan kepada Mónica Spear yang merupakan mantan Putri Venezuela dan juga 
berprofesi sebagai artis. Protes terjadi sepanjang tahun 2014, bahkan kekerasan juga tidak dapat 
dihindari antara para pendemo dengan para petugas pemerintah. Terdapat ribuan pendemo yang 
ditahan, bahkan terdapat pula puluhan korban meninggal. Pada tahun 2015 rangkaian demonstrasi 
juga terjadi dengan mengangkat isu seperti kelangkaan bahan pangan hingga turunnya harga 
minyak dunia. Di tahun 2016 protes dan demonstrasi masih terjadi dan terdapat isu-isu baru seperti 
pemilihan parlemen Venezuela dan menuntut Presiden Maduro turun dari jabatannya. Salah satu 
demonstrasi besar yang terjadi, yakni pada awal September 2016 di Caracas yang menuntut 
Presiden Maduro untuk turun dari jabatannya (BBC 2016; CNN 2016). Demonstrasi tersebut 
setidaknya diikuti oleh lebih dari 1 juta penduduk Venezuela dan diklaim sebagai demonstrasi 



kekecewaan terhadap pemerintahan Maduro. Karena dengan adanya krisis yang terjadi, 
pemerintah dianggap tidak dapat mengelola negara dengan baik, terutama dalam tata kelola 
ekonomi. Selain itu, publik juga kecewa dengan peran pemerintah yang dianggap tidak dapat 
memberantas korupsi yang dianggap menjadi salah satu penyebab buruknya perekonomian 
di Venezuela. Hal tersebut dibuktikan masih tingginya tingkat korupsi di Venezuela. 
 
Lebih khusus, isu mengenai PetroCaribe juga diangkat dalam protes publik terhadap 
pemerintah. Protes yang terjadi kemudian mempertanyakan kembali terkait apa keuntungan 
yang diperoleh Venezuela, terutama keuntungan yang didapat oleh rakyatnya, atau justru 
PetroCaribe merugikan Venezuela secara ekonomi. Hal tersebut tercermin dari beberapa 
demonstrasi yang terjadi pada tahun 2014 di Caracas (La Patilla 2015). Dalam demonstrasi 
tersebut publik menuntut pemerintah untuk sebaiknya tidak meneruskan pengiriman 
minyak ke negara anggota PetroCaribe, karena program pengiriman minyak dengan sistem 
pembayaran khusus tersebut dianggap membebani perekonomian Venezuela, terutama di 
masa krisis ekonomi. Terdapat pula pernyataan dari warga yang menunjukkan 
kekecewaannya terhadap program PetroCaribe yang dikutip oleh Fieser (2014): 
 

“It’s incredible that, with the country in the state it’s in, we’re still selling cheap oil to 
Petrocaribe. We give away oil, and nothing gets any better”, (Felix Sardi, 51 tahun). 

 
Sehingga dengan adanya opini masyarakat dan demonstrasi tersebut secara langsung juga 
menekan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan program 
PetroCaribe ini.  
 
Selain itu, partai oposisi pemerintah di Venezuela yakni Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) juga mengkritik program PetroCaribe, dikarenakan partai oposisi menilai bahwa 
PetroCaribe sangat membebani perekonomian Venezuela (Seeking Alpha 2014).Pernyataan 
tersebut juga didasari pada data yang ada, yakni sekitar USD50 milyar telah masuk dalam 
program PetroCaribe dan baru sekitar USD20 milyar telah dibayar (senilai USD3 milyar 
merupakan barang dan jasa), USD3,8 milyar telah diampuni, dan sekitar USD26 milyar 
masih belum dibayar (Seeking Alpha 2014). Dengan adanya beban biaya yang demikian 
maka menjadi salah satu hal yang penting untuk mempertimbangkan ulang mengenai 
keberlangsungan pengiriman minyak ke negara-negara Karibia dengan harga dan sistem 
pembayaran khusus. Sehingga hal tersebut juga menjadi dasar alasan bagi MUD untuk 
menekan pemerintah untuk mengakhiri program PetroCaribe. Dari sini lah kemudian 
terlihat bahwa terdapat tekanan-tekanan dari kalangan publik maupun partai oposisi 
pemerintah untuk menghentikan program PetroCaribe. 
 
Meskipun terdapat tekanan untuk menghentikan PetroCaribe tersebut dari berbagai 
kalangan, namun pada kenyataannya program PetroCaribe masih berjalan. Pengiriman 
minyak masih dilakukan ke negara-negara anggota PetroCaribe pada masa krisis. Program 
ini pun akan terus dipertahankan selama Venezuela masih dipimpin oleh Presiden Maduro. 
Hal tersebut dapat dilihat dari hasil konferensi negara-negara PetroCaribe yang ke-9 pada 6 
Maret 2015 bertempat di Caracas, yang berkomitmen untuk tetap melanjutkan dan 
memperkuat kerja sama PetroCaribe (SELA 2015, 10). Selain itu, komitmen tersebut juga 
terlihat dari pernyataan tegas Presiden Maduro ketika berkunjung ke Jamaika pada bulan 
Mei 2016, yang menekankan bahwa akan tetap berkomitmen untuk mempertahankan 
PetroCaribe (Spaulding 2016). Hal tersebut pula lah yang menjadi perhatian penulis 
selanjutnya, yakni masih dipertahankannya program PetroCaribe di tengah adanya tekanan 
dari publik maupun partai oposisi pemerintah untuk menghentikan PetroCaribe. Dari 
adanya permasalahan yang demikian, maka penulis melihat pentingnya mengetahui alasan 
apa yang mendasari tetap dipertahankannya program PetroCaribe meskipun terdapat 
tekanan dari publik maupun partai oposisi pemerintah di Venezuela.   

                                                                                                                                                                                              
terbesar yang pernah terjadi di Venezuela. Kemudian di tanggal 26 Oktober 2016 demonstrasi 
kembali digelar dengan diikuti oleh sekitar 1,2 juta penduduk Venezuela. 



  
  

Petrocaribe sebagai Alat Mencapai Tujuan Geopolitik 
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program PetroCaribe ditujukan kepada 
negara-negara di Karibia. Wilayah di Karibia dipilih karena memiliki nilai strategis 
tersendiri bagi Venezuela. Dalam tulisan Ronald Sanders menjelaskan bahwa arti strategis 
wilayah Karibia bagi Venezuela yakni keanggotaan negara-negara Karibia dalam 
Organisation of American States (OAS)6 dan PBB (Sanders 2007). Bagaimana kemudian jika 
Venezuela berhasil mendapatkan dukungan atau membuat negara-negara Karibia berada di 
pihaknya, maka dimungkinkan Venezuela dapat memainkan dominasi dalam organisasi 
tersebut (Sanders 2007). Dalam OAS sendiri negara-negara Karibia mewakili hampir 
separuh dari total 34 suara yang ada (lihat Tabel 1). Sedangkan dalam keanggotaan di PBB, 
tercatat semua negara Karibia merupakan anggota PBB (United Nations t.t.). Jika 
dipersentasekan, dari total anggota PBB yang mencapai 193 negara, maka Karibia mewakili 
sekitar 8% suara. 
 

Tabel 1. Negara Anggota OAS 
 

Nama Negara 
Tahun 

Bergabung 

Amerika Utara 
(2 Negara) 

Amerika Serikat 1948 

Kanada 1990 

Amerika Tengah 
(7 Negara) 

El Salvador 1948 

Guetamala 1948 
Honduras 1948 
Kosta Rika 1948 
Meksiko 1948 
Nikaragua 1948 
Panama 1948 

Karibia 
(15 Negara) 

Antigua & Barbuda  1981 

Bahama 1982 
Barbados 1967 
Belize 1991 
Dominika 1979 
Grenada 1975 
Guyana 1991 
Haiti 1948 
Jamaika 1969 
Republik Dominika 1948 
Saint Lucia 1979 
Saint Kitts & Nevis 1984 
Saint Vincent & Grenadines 1981 
Suriname 1977 
Trinidad & Tobago 1967 

                                                             
6
 OAS adalah organisasi regional multilateral yang berfokus pada isu hak asasi manusia, pengawasan 
elektoral, pembangunan sosial dan ekonomi, dan keamanan di Belahan Barat (Western 
Hemisphere). Organisasi ini diakui oleh banyak pakar kebijakan luar negeri sebagai forum penting 
untuk diplomasi regional (Lee dan Renwick 2017). Setidaknya terdapat dua peran penting yang 
melekat pada OAS, yaitu: sebagai forum diskusi reguler tingkat tinggi yang membahas mengenai 
isu-isu yang sedang dihadapi di benua Amerika; dan sebagai platform penting dan obyektif untuk 
proses pengadilan hak asasi manusia (Lee dan Renwick 2017). 



Amerika Selatan 
(10 Negara) 

Argentina 1948 

Bolivia 1948 
Brasil 1948 
Chile 1948 
Ekuador 1948 
Kolombia 1948 
Paraguay 1948 
Peru 1948 
Uruguay 1948 
Venezuela 1948 
Sumber: http://www.nti.org/ 

 
Selain itu, letak geografis kawasan Karibia dekat dengan Amerika Utara dan juga Amerika 
Selatan (lihat Gambar 1). Negara di Amerika Utara yang berbatasan langsung dengan 
Karibia adalah Amerika Serikat. Sedangkan negara di Amerika Selatan yang juga secara 
geografis dekat dengan Karibia adalah Venezuela. Sehingga dengan adanya kedekatan letak 
geografis tersebut, membuat wilayah Karibia ini menjadi perhatian tersendiri bagi 
Venezuela. Kedekatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Venezuela untuk menyebarkan 
kepentingan politiknya, yakni penyebaran ideologi Kiri Baru dan sebagai bentuk resistensi 
terhadap nilai atau ideologi yang dibawa oleh Amerika Serikat. 
 

Gambar 1. Peta Wilayah Karibia7 

 

 

 

 

 

 

 
Ideologi Kiri Baru di Venezuela sendiri tidak dapat dilepaskan dari semangat nasionalis 
sosok Simón Bolívar serta pemikiran Kiri seperti Marx, Lenin, hingga Mao Tse-Tung 
(Soyomukti 2007, 210). Secara garis besar, terdapat setidaknya empat ide dasar yang 
terkandung dalam ideologi Bolivarian. Pertama adalah terkait dengan tata dunia. Ideologi 
Bolivarian mendukung adanya tatanan dunia yang multipolar, bukan unipolar yang Amerika 
Serikat menjadi pusatnya (Furshong 2005). Kedua adalah penolakan terhadap kapitalisme 
dan segala macam turunannya (Furshong 2005). Ketiga adalah mendorong adanya suatu 
kerja sama, yakni kerja sama antara negara Selatan dengan negara Selatan atau yang disebut 
juga dengan “south-south cooperation”. Dalam kerja sama tersebut prinsip yang diutamakan 
yakni seperti cara kerja yang kooperatif serta integritas kawasan (Furshong 2005). Keempat 

                                                             
7 Sumber: http://www.sice.oas.org/TPD/CAR_EU/Studies/CRSCARICOM_Challenges_e.pdf 

[diakses pada 12 Juni 2017]. 



adalah menekankan pada prinsip solidaritas internasional (Furshong 2005). Solidaritas 
internasional dalam artian bahwa setiap kerja sama yang dilakukan dengan negara lain tidak 
lain harus berlandaskan pada prinsip solidaritas. Kemudian untuk karakteristik ideologi Kiri 
Baru sendiri meliputi beberapa hal, yaitu: penggunaan kekuatan negara untuk menstimulasi 
pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kegagalan pasar; penggunaan kekuatan negara dan 
organisasi sosial untuk mengeliminasi ketidaksetaraan serta mengatasi defisit sosial; bentuk 
komitmen untuk memperdalam demokrasi melalui kebijakan populisme (popular 
mobilization) dan partisipasi dalam proses politik (Roberts 2007, 10). Chávez sebagai 
seseorang yang berideologi Kiri, dan pendukung sosok Simón Bolívar juga kemudian 
menyebut Ideologi Kiri Baru sebagai Sosialisme Abad 21 (Harnecker 2015, 46). 
 
Hadir dan berkembangnya ideologi Kiri versi baru di Venezuela ini juga tidak terlepas dari 
bentuk penolakan terhadap neoliberalisme. Penolakan terhadap neoliberalisme sendiri 
dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan neoliberalisme yang gagal di Venezuela. Pada 
tahun 1990an, Venezuela begitu bergantung pada investasi asing, juga memiliki hutang luar 
negeri yang tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh IMF dan 
Bank Dunia. Dari sini Venezuela terus bergantung pada kapitalisme global yang tidak 
memberi keuntungan bagi Venezuela, namun menguntungkan bagi perusahaan 
multinasional. Hal tersebut kemudian mengantarkan Venezuela kepada keterpurukan yang 
selanjutnya memicu berbagai protes dan kerusuhan di Venezuela. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, ketika Chávez mulai memimpin Venezuela pada tahun 1999, dimulai 
lah penerapan kebijakan-kebijakan yang berideologi Kiri Baru. Pada masa tersebut juga 
menandakan begitu berkembangnya Ideologi Kiri Baru. Terlihat dari bagaimana Chávez 
menjalankan sistem politik, serta tercermin dari kebijakan-kebijakan8 yang dibuat. 
 
Tidak dapat dipungkiri jika PetroCaribe merupakan salah satu manifestasi dari ideologi 
Bolivarian dan Kiri Baru. Hal tersebut dapat terlihat dari prinsip yang tertuang dari 
PetroCaribe itu sendiri. PetroCaribe dibentuk atas dasar keinginan untuk membangun 
solidaritas antara negara yang memiliki sumber daya energi yang berlebih, seperti 
Venezuela, dan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya energi yang cukup (SELA 
2015). Bentuk solidaritas tersebut tercermin dengan adanya preferential payment yang 
secara garis besar memudahkan negara pembeli minyak dalam melakukan pembayaran. 
Solidaritas yang ditekankan dalam hal ini juga tidak lain untuk tujuan menanggulangi 
permasalahan krisis energi di kepulauan Karibia yang kemudian diharapkan dapat menekan 
angka kemiskinan. Tujuan yang demikian terlihat dari pernyataan yang dinyatakan oleh 
inisiator PetroCaribe yakni Hugo Chávez, sebagai berikut: 
 

“We would like to frame PetroCaribe’s investments in four areas: macroeconomic 
stability rescue of social conditions from neo-liberalism, continued commitment to 
reduce extreme poverty crisis of energy and bridging the gap in the Caribbean, 
Central America and Venezuela” (Colom 2008). 

 
Selain itu, ideologi Kiri yang tercermin dari adanya PetroCaribe adalah suatu negasi dari 
adanya kapitalisme. Bagaimana kemudian adanya preferential payment, seperti diskon 
harga hingga pembayaran dengan sistem barter, menunjukkan program PetroCaribe 
berjalan tidak mengikuti nilai kapitalisme seperti adanya logika pasar bebas, namun justru 
kerja sama yang terjalin harus berdasarkan pada solidaritas. Chávez sebagai seorang 

                                                             
8 Untuk mengatasi krisis ekonomi sendiri beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti: mengeluarkan 

Undang-Undang Reformasi Kepemilikan Tanah yang menyatakan bahwa pemerintah dapat 
mengambil alih lahan dan tanah milik swasta; mengeluarkan Undang-Undang Hidrokarbon yang 
menjanjikan royalti fleksibel bagi perusahaan swasta yang mengoperasikan tambang minyak 
pemerintah; pematokan mata uang Venezuela pada Dollar Amerika Serikat; serta kontrol harga dan 
penjualan mata uang asing (Ma’arif 2012, 475). Selanjutnya terdapat pula kebijakan nasionalisasi 
perusahaan minyak dan upaya renegosiasi dengan perusahaan minyak asing yang beroperasi di 
Venezuela, terutama di ladang minyak terbesar Venezuela yakni Orinoco Bel (Wibawa 2014). 



berideologi Kiri sendiri begitu menentang kapitalisme, seperti yang dikatakannya pada 
World Social Forum (WSF) yang diselenggarakan di Porto Alegre, Brasil, pada tahun 2005, 
sebagai berikut: 
 

“We have to reinvent socialism... It can’t be the kind of socialism that we saw in the 
Soviet Union, but it will emerge as we develop new systems that are built on 
solidarity and cooperation, not competition” (Sojo 2005). 

 
Chávez juga lebih menekankan pada fair trade dibanding dengan adanya kompetisi. Hal 
tersebut terlihat dari pernyataan Chávez pada Juni 2013 di Nikaragua dalam rangka 
konferensi ke-8 PetroCaribe, sebagai berikut: 
 

“We must be clear that there will only be fair trade that benefits our people if we are 
capable of working within our criteria to create conditions that benefit production 
and commercial exchange... . We should see that PetroCaribe, in addition to being an 
economic zone, becomes a zone without poverty” (Bercovitch t.t.). 

 
Kemudian nilai seperti “south-south cooperation” serta integritas kawasan juga begitu 
tercermin dari hadirnya PetroCaribe. Bagaimana sebagai sama-sama negara yang 
digolongkan Selatan, Venezuela mengharapkan dengan hadirnya PetroCaribe ini dapat 
memperkuat kerja sama dan tentunya menciptakan integritas kawasan yang memang 
penting untuk menciptakan kestabilan. 
 
Dengan adanya PetroCaribe dan ideologi Kiri Baru yang melekat padanya, kemudian 
semakin meyakinkan bahwa bagaimana PetroCaribe dijadikan sebagai alat untuk 
mengembangkan atau menyebarkan ideologi Kiri Baru, terutama di wilayah Karibia. Seperti 
yang dikatakan oleh McCarthy-Jones, bahwa PetroCaribe merupakan upaya radikal Chávez 
dalam rangka mentransformasi landscape politik dan ekonomi di Amerika Latin pada abad 
21, setelah adanya kegagalan Free Trade Area of the Americas (FTAA) pada tahun 1990an 
(McCharty-Jones 2014 dalam Parada t.t., 32).  PetroCaribe juga disambut baik oleh negara-
negara Karibia, terbukti dengan hampir semua negara-negara Karibia memilih untuk 
bergabung dalam program PetroCaribe. Di sini lah tujuan politik Venezuela dalam 
penyebaran nilai-nilai sosialisme abad 21 setidaknya dapat berjalan, meski tidak secara 
langsung setiap negara di Karibia akan mengadopsi ideologi yang dibawa oleh Venezuela. 
  
Selanjutnya yakni terkait dengan PetroCaribe sebagai alat untuk melawan Amerika Serikat 
dan ideologi yang dibawanya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana hubungan antara 
Venezuela dan Amerika Serikat yang konfliktual (khususnya pada masa kepemimpinan 
Chávez di Venezuela). Konflik antara kedua negara tersebut tidak lain dikarenakan adanya 
perbedaan ideologi yang mendasar, dan bagaimana dengan adanya upaya Amerika Serikat 
dalam menetapkan kebijakan neoliberalisme di Venezuela justru memperburuk kondisi 
domestik Venezuela. Di sini lah Chávez tidak menyukai Amerika Serikat dan mulai 
membangun kembali semangat Bolivarian yang menurutnya memang sesuai untuk 
diterapkan di Venezuela. Dari sini kemudian juga dapat diketahui bagaimana Bolivarian ini 
menjadi sebuah antitesis dari ideologi yang dimiliki Amerika Serikat, seperti yang dikatakan 
oleh Anderson, sebagai berikut: 
 

“Bolivarian project with the 21st century socialism as its centre could said to be 
counter-hegemonic, historically contingsent, and social democratic‒parallel to and 
sympathetic with the internal processes within Venezuela‒ yet in competition with 
Washington-led Plan-Americanism” (Anderson 2014 dalam Parada t.t., 32). 

 
Kebijakan luar negeri pun otomatis berubah mengikuti ideologi Kiri Baru tersebut. 
PetroCaribe pun hadir sebagai sebuah manifestasi ideologi Kiri Baru dan bentuk perlawanan 
terhadap Amerika Serikat dan ideologinya. Seperti yang dikatakan oleh menteri luar negeri 
Venezuela yang sekarang menjabat, yakni Delcy Rodriguez yang mengatakan bahwa: 



 
“The cooperation policy of (Hugo) Chávez with Petrocaribe countries served to end 
the US submission” (Consulado en Vancouver 2015). 

 
Dari pernyataan tersebut terlihat bagaimana PetroCaribe ini penting keberadaannya untuk 
melemahkan pengaruh Amerika Serikat. Terutama dalam hal ini adalah pengaruh di wilayah 
Karibia.  
 
Selain itu, wilayah Karibia yang juga memiliki kedekatan secara geografis dengan Amerika 
Serikat, tentunya dipandang penting bagi Venezuela dalam rangka penyebaran ideologi Kiri 
Baru. Dalam tulisan Francine Jácome sendiri dijelaskan bagaimana wilayah Karibia ini 
dipandang oleh pemerintah Venezuela sebagai wilayah penting dalam rangka 
memproyeksikan kepemimpinan Chávez baik secara kontinental maupun global (Jácome 
2011, 7). Dengan demikian, PetroCaribe yang bagi Venezuela begitu erat dengan motif 
politik, penting kemudian untuk tetap dipertahankan keberlanjutannya. Hal tersebut juga 
menunjukkan bahwa keberadaan PetroCaribe ini tidak terlepas dari konsepsi critical 
geopolitic, yakni adanya tujuan penyebaran ideologi tertentu. 
 
Kemudian, selain bagaimana PetroCaribe digunakan sebagai alat penyebaran pengaruh dan 
ideologi, PetroCaribe juga digunakan sebagai alat penguatan aliansi kawasan, yakni ALBA9. 
ALBA sendiri erat kaitannya dengan ideologi Kiri Baru. ALBA didirikan pada 14 Desember 
2004 oleh Venezuela dan Kuba, yang ditujukan sebagai sebuah kerangka integrasi negara-
negara Amerika Latin dan Karibia, yang diilhami oleh doktrin-doktrin Kiri, mementingkan 
perjuangan sosial dan melawan kemiskinan (Harnecker 2015, 19). Keanggotaan dalam ALBA 
hingga sekarang meliputi negara-negara: Venezuela; Kuba; Bolivia; Nikaragua; Dominika; 
Ekuador; Antigua dan Barbuda; Saint Vincent dan the Grenadines; Saint Lucia; Grenada; 
serta Saint Kitts dan Nevis (ALBA Info, t.t.). Berikut peta yang menunjukkan negara-negara 
yang menjadi anggota ALBA: 

Gambar 2. Negara Anggota ALBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: http://www.globalsecurity.org/military/world/int/alba.htm 

                                                             
9 ALBA merupakan kependekan dari Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América atau 

Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika Kita. Kata “alianza” sendiri menggantikan “alternativa” 
pada tahun 2009 (Harnecker 2015, 19). 



 
Pembentukan ALBA tidak terlepas dari perlawanan terhadap nilai-nilai neoliberalisme, atau 
dapat dikatakan sebagai sebuah jalan alternatif dari adanya neoliberalisme.10 Hal tersebut 
dapat dilihat dari prinsip yang melekat pada ALBA. Akbar dan Sandiarti (2011, 194) 
menyebutkan bahwa solidaritas yang luas antara negara-negara Amerika Latin dan Karibia 
merupakan prinsip utama dari ALBA.11 Kemudian dalam tulisan Ma’arif (2012, 477) 
menyebutkan beberapa prinsip, yakni: saling melengkapi (tidak berkompetisi); solidaritas 
(tidak saling mendominasi); kerja sama (tidak eksploitatif); dan menghormati kedaulatan 
rakyat (menggantikan kekuasaan korporasi); serta menjadi penyeimbang kerja sama 
kawasan yang telah ada. 
 
Eksistensi ALBA yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Kiri Baru, begitu juga dengan 
PetroCaribe. Sehingga dari sini dapat dilihat bagaimana kedua hal ini memiliki keterkaitan 
tersendiri. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari adanya kesamaan elemen pokok antara 
PetroCaribe dan ALBA. Elemen pokok tersebut meliputi: adanya kompensasi untuk sebuah 
ketidaksimetrisan, serta pendanaan untuk mereduksi tingkat kemiskinan (Girvan 2008). 
Selain itu, bagi Venezuela, PetroCaribe dan ALBA merupakan suatu bentuk nyata dari 
adanya visi Bolivarian (Girvan 2008). Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa 
bagaimana keduanya saling melengkapi untuk menguatkan prinsip-prinsip Kiri Baru yang 
merupakan dasar ideologi keduanya dibentuk. PetroCaribe yang dibentuk satu tahun setelah 
ALBA dibentuk, juga tidak dapat dipungkiri menjadi bentuk penguatan dan sekaligus 
tindakan nyata dari misi-misi Bolivarian dalam mengentas kemiskinan, mengatasi 
ketidakasimetrisan, dan sebagai bentuk solidaritas kawasan. Terkait dengan hal ini, Altmann 
(2011 dalam Jácome 2011, 5) mengatakan: 
 

“... PetroCaribe has become a cooperation instrument at the heart of ALBA, seeking 
to counteract the bilateral trade negotiations between United States and Caribbean 
countries”. 

  
Chávez sendiri menganggap PetroCaribe sebagai suatu garda depan poros patronase ALBA 
kepada negara-negara Karibia atau juga disebut sebagai inisatif solidaritas (solidarity 
initiative) (Lai 2006). Sehingga kemudian hubungan antara ALBA dan PetroCaribe tidak 
hanya terlihat dari kesamaan prinsip dan ideologi, tapi juga tertuang dalam beberapa 
program. Seperti dibentuknya the ALBA Caribe Fund dalam kerangka PetroCaribe yang 
ditujukan untuk negara partisipan ALBA (Girvan 2008, 4). ALBA Caribe Fund sendiri 
merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk program-program sosial yang diterapkan 
di negara Karibia dalam naungan PetroCaribe dan ALBA.12 Dari total 432 program sosial, 
setidaknya sekitar 88 proyek telah dibiayai melalui ALBA Caribe Fund (SELA 2015, 20). 
 
Dalam tulisan Eguizábal (2015, 147) mengatakan bagaimana ALBA dan PetroCaribe 
merupakan dua kebijakan luar negeri Venezuela yang sulit untuk dipisahkan. Peran 

                                                             
10Tidak dapat dipungkiri jika ALBA merupakan sebuah alternatif perdagangan bebas untuk menyaingi 

FTAA yang kala itu diinisiatif oleh Amerika Serikat. Dengan dibentuknya ALBA ini kemudian juga 
sebagai penanda kegagalan Amerika Serikat dalam membentuk suatu perdagangan bebas di benua 
Amerika (Harnecker 2015, 19). 

11 Keberadaan ALBA menekankan pada tujuan untuk membangun masa depan Amerika Latin yang 
sejahtera, mengeliminasi ketidaksetaraan sosial, serta bagaimana kemudian menjadikan wilayah 
Amerika Latin yang memiliki kekuatan untuk menjalankan model perekonomian sendiri di tengah 
era globalisasi, melalui strategi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang ada di wilayah Amerika 
Latin (Ma’arif 2012, 477). 

12
 PetroCaribe juga menginisiasi program sosial yang ditujukan untuk anggotanya. Pembiayaan 
program tersebut sendiri diperoleh dari tiga sumber, yaitu: ALBA Caribe Fund; manajemen mixed 
enterprises beserta anak perusahaannya; dan faktur jangka panjang (long-term invoicing) (SELA 
2015, 19). Untuk long-term invoicing sendiri merupakan mekanisme pembayaran yang 
ditangguhkan dari pembiayaan sebagian faktur minyak, diberikan secara otonom oleh masing-
masing negara yang aktif dalam penyuplaian (SELA 2015, 19). 



PetroCaribe begitu penting bagi keberlangsungan ALBA, bahkan dapat dikatakan 
PetroCaribe merupakan program terpenting bagi ALBA. Hal tersebut juga didukung oleh 
Muhr (2010), yang dalam tulisannya menjelaskan PetroCaribe memiliki peran yang 
signifikan sebagai salah satu bentuk sub-regionalisme. Terbukti dengan adanya pengiriman 
minyak membantu memenuhi kebutuhan akan energi di negara anggota, dan dengan adanya 
program PetroCaribe lain juga secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan 
(Muhr 2010). Terhitung sejak pertama dibentuk pada tahun 2005 hingga tahun 2013 suplai 
minyak dari PetroCaribe telah meningkat dua kali lipat. Dari  16% di tahun 2006 menjadi 
34% di tahun 2013 (Johnston 2014, 2). Berikut Grafik 1 yang menunjukkan total suplai 
minyak dari PetroCaribe hingga tahun 2013: 
 

Grafik 1. Suplai Minyak dari PetroCaribe ke Negara Anggota dan Total 
Konsumsi (2006-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan adanya berbagai penjelasan di atas meyakinkan penulis bahwa adanya keterkaitan 
kuat antara ALBA dan PetroCaribe kemudian juga menunjukkan bagaimana keberadaan 
PetroCaribe sebagai bentuk penguatan ALBA. Beberapa hal mendasar yang meyakinkan 
penulis bahwa PetroCaribe merupakan salah satu atau bahkan elemen terpenting penguat 
ALBA, yaitu: nilai-nilai dasar pembentukan yang sama; momen dibentuknya PetroCaribe, 
yakni setahun setelah ALBA dibentuk; program PetroCaribe yang ditujukan untuk negara-
negara Karibia, yang mana banyak negara-negara Karibia yang tergabung dalam 
keanggotaan ALBA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu alasan tetap 
dipertahankannya PetroCaribe ditujukan pula untuk tetap menguatkan eksistensi ALBA 
sebagai aliansi kawasan. 
 
 

Pengaruh Kelompok Pemerintah dalam Mempertahankan Keberlangsungan 
Petrocaribe 

 
Pada sub pembahasan ini penulis terlebih dahulu membahas terkait dengan sistem 
pemerintahan di Venezuela, partai penguasa di pemerintahan, yakni PSUV, dan pada akhir 
pembahasan menjelaskan tentang komitmen pemerintah dalam mempertahankan 
PetroCaribe. Sistem pemerintahan yang sedang dianut di Venezuela merupakan sistem yang 
demokratis di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro. Salah satunya dibuktikan dengan 



adanya proses pemilihan umum dalam memilih pemimpin negara. Sistem demokrasi di 
Venezuela sendiri telah berlaku sejak tahun 1958 (Villa 2005, 153). Meskipun demikian, 
sistem demokrasi yang sekarang sedang dijalankankan di Venezuela juga tidak terlepas dari 
keyakinan akan sosialisme abad 21, yang erat dengan ideologi Kiri Baru, yang mana 
demokrasi menjadi salah satu aspek penting. Selain itu, terdapat pula pemisahan kekuasaan 
yang terbagi menjadi lima lembaga, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi pemilihan 
umum, dan lembaga warga negara (citizen branch) (Constitute t.t.). 
 
Meskipun sistem demokrasi telah lama dijalankan di Venezuela, namun tidak dapat 
dipungkiri jika sistem tersebut mengalami dinamika. Salah satu yang paling menonjol dan 
ditekankan oleh penulis pada bagian ini adalah ketika adanya transisi kepemimpinan 
Chávez. Beberapa penulis menyebutkan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang lebih kuat 
pada lembaga eksekutif ketika Chávez mulai memimpin, terutama ketika dikeluarkannya 
Konstitusi 1999. Francisco Monaldi et al menjelaskan sejak dikeluarkannya Konstitusi 1999, 
presiden memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibanding dengan sebelumnya yang 
kemudian juga secara langsung memperkuat posisi tawar lembaga eksekutif (Monaldi et al 
2004, 28). Eksekutif pun memiliki wewenang untuk dapat mengubah konstitusi (Monaldi et 
al 2004, 28). Selain itu, masa jabatan presiden yang sebelumnya dibatasi 5 tahun dalam satu 
periode dinaikkan menjadi 6 tahun masa jabatan (Monaldi et al 2004, 28). 
 
Lebih jauh Corrales (2015, 37) menyebut rezim yang sekarang berlaku di Venezuela sebagai 
jenis rezim hibrid. Pengertian dari rezim hibrid yang dimaksud oleh Corrales dalam kasus 
Venezuela yaitu sebuah rezim yang di dalamnya mengandung nilai-nilai demokratis 
sekaligus otoriter. Rezim yang demikian terus diberlakukan di Venezuela meski Chávez 
sudah tidak memimpin di Venezuela. Nicolás Maduro sebagai penerus Chávez tetap 
meneruskan warisan Chávez di Venezuela, termasuk bagaimana sistem pemerintahan 
dijalankan. Seperti yang dikatakan oleh Corrales (2015 , 41) bahwa pemerintahan Maduro 
tetap berkomitmen dalam melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ada di masa Chávez. 
 
Kemudian yang juga penting adalah bagaimana kekuasaan pemerintah yang begitu besar 
tersebut memberikan pengaruhnya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Di 
Venezuela, isu-isu luar negeri atau kebijakan luar negeri menjadi domain lembaga eksekutif, 
dan eksekutif memegang kekuasaan yang kuat dalam ranah tersebut (Romero dan Mijares 
2015, 8). Selain itu, meski harus mendapatkan persetujuan dari parlemen atau badan 
legislatif tidak kemudian menjadi kekhawatiran bagi eksekutif, dikarenakan sejak tahun 
1999 mayoritas anggota legislatif berasal dari partai pendukung pemerintah (Romero dan 
Mijares 2015, 8), (lihat Grafik 2). Sehingga ketika eksekutif memerlukan persetujuan dari 
legislatif terkait dengan kebijakan luar negeri, mayoritas parlemen akan menyetujui tanpa 
adanya debat atau pun upaya untuk mencapai konsensus (Romero dan Mijares 2015, 8). 
Dengan demikian jika dikaitkan dengan PetroCaribe sebagai salah satu kebijakan luar negeri 
Venezuela maka dapat dikatakan jika proses perumusannya tidak terlepas dari pengaruh 
kuat kelompok pemerintah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafik 2. Perolehan Suara Partai pada Pemilihan Anggota Legislatif di 
Venezuela (1999, 2000, 2005, 2010) 

 

 
 

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber.13 

 
Selanjutnya terkait dengan partai penguasa di pemerintahan, yakni PSUV. Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) merupakan salah satu partai di Venezuela yang mulai dibentuk 
pada 16 Desember 2006. Momen PSUV dibentuk sendiri merupakan momen setelah adanya 
pemilu presiden di bulan yang sama (PSUV t.t.). Pembentukannya digagas tidak lain oleh 
Hugo Chávez sebagai presiden terpilih pada waktu itu. Dibentuknya PSUV kemudian 
menggantikan partai Chávez yang sebelumnya, yakni MVR (Lalander 2008, 139). Sehingga 
ketika Chávez terpilih kembali menjadi presiden Venezuela pada kala itu, secara otomatis 
PSUV juga menjadi partai penguasa di pemerintahan. PSUV sendiri masih menjadi partai 
penguasa pemerintahan hingga kepemimpan Maduro.14 
 
Kemudian di ranah legislatif, posisi PSUV juga cenderung kuat. Hal tersebut dibuktikan 
dengan representasi perwakilan PSUV di Majelis Nasional yang cukup mendominasi. Pada 
pemilihan anggota legislatif di tahun 2010, PSUV berhasil memenangkan 98 kursi (59%) di 
Majelis Nasional dari total keseluruhan adalah 165 kursi (Carroll, 2010). Pemilihan anggota 
Majelis Nasional pada tahun 2010 tersebut sekaligus sebagai awal keikutsertaan PSUV 
dalam pemilihan anggota legislatif di Venezuela. Kemudian untuk masa jabatan anggota 
legislatif Venezuela sendiri yaitu 5 tahun masa jabatan. Sehingga kemudian dapat dilihat 
bahwa dengan adanya anggota PSUV yang mengisi jajaran penting sebagai pejabat eksekutif 
dan perwakilan di ranah legislatif yang dalam jumlah yang cukup banyak pula membuat 
proses pembuatan kebijakan, terutama dalam hal ini adalah kebijakan luar negeri, mendapat 
pengaruh kuat dari ideologi yang melekat pada PSUV. 

                                                             
13 Molina dan Thibaut 2005; Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos 

2010; Registro Nacional; CNN  2010. 
14Sepeninggal Chávez yang kemudian diadakan pemilu presiden pada tahun 2013, PSUV berhasil 

memenangkan pemilu tersebut dengan mengusung Maduro sebagai calon presiden. Kemenangan 
PSUV pada pemilu tahun 2013 tersebut didapatkan dengan selisih tipis dari lawannya, yakni sekitar 
1,49% (Sullivan 2014, 10). PSUV berhasil memperoleh suara sebesar 50,61%, sedangkan partai 
lawan yakni MUD memperoleh 46% (Sullivan 2014, 10). Sebagai partai pemenang pemilu di tahun 
2013 yang otomatis menjadi partai penguasa, tentunya di jajaran pejabat eksekutif ditempati oleh 
anggota PSUV, misalnya posisi sebagai menteri (AVN Info t.t.). 
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Ideologi dan nilai yang diusung oleh PSUV tentunya tidak dapat dilepaskan dari sosok 
Chávez. Seperti yang dijelaskan oleh Ciccariello-Maher et al (2011, 250) dalam tulisannya, 
bahwa kohesi dalam PSUV berasal dari sumber yang sama dengan identitas Chavista. 
Chávez sendiri memiliki ideologi Kiri Baru yang melekat pada dirinya. Sehingga secara 
otomatis ide-ide Kiri Baru atau pun sosialisme abad 21 menjadi ide dasar PSUV. Terdapat 
setidaknya tujuh ide dasar PSUV yang dijelaskan oleh Maloney-Risner (2009). Pertama 
adalah mempertahankan dan menjaga keberadaan semangat revolusi Bolivarian. Kedua 
yakni internasionalisme, yang memiliki tujuan utama untuk membentuk suatu kesatuan 
(unity) dan menciptakan emansipasi15 yang tidak hanya bagi rakyat Venezuela, tapi juga 
rakyat di Amerika Latin, dan Karibia.  
 
Ketiga yaitu membangun kekuatan rakyat, dimana suara rakyat begitu penting untuk 
diprioritaskan sebagai bentuk saran dalam proses pengambilan keputusan. Keempat adalah 
perekonomian yang terencana, lebih menekankan pada peran besar pemerintah dalam 
mengatur perekonomian dalam negeri. Kelima yaitu terkait dengan lingkungan, PSUV 
berusaha untuk mempromosikan penggunaan sumber energi alternatif, konsumsi produk 
ekologi, serta pelestarian sumber air. Keenam yakni mempertahankan revolusi dan 
kedaulatan dari berbagai bentuk intervensi dari luar, terutama dari negara imperialis. Ide 
ketujuh hampir sama dengan ide ketiga terkait dengan kekuatan rakyat. Dan lebih 
ditekankan lagi di poin ketujuh ini, bahwa partisipasi massa sangat penting sebagai kontrol 
rakyat terhadap negara untuk memenuhi tujuan politik dan ekonomi sosialisme abad ke-21.  
 
Selanjutnya yakni pembahasan terkait dengan komitmen pemerintah dalam 
mempertahankan PetroCaribe. Dalam tulisan dari Serbin (2014, 8) mengatakan bahwa 
pemerintahan yang sedang dikuasasi oleh PSUV begitu berupaya dalam mengintensifkan 
membangun ide-ide sosialisme abad 21. Sehingga meski Venezuela tidak lagi dipimpin oleh 
Chávez, namun warisan dari Chávez masih terus dipertahankan di masa kepemimpinan 
Maduro. Salah satu legasi yang tetap dipertahankan yakni kebijakan luar negeri, terutama 
dalam hal ini adalah PetroCaribe. Hal tersebut tidak mengherankan, karena PetroCaribe 
sendiri merupakan salah satu realisasi dari adanya ide sosialisme abad-21. Sehingga PSUV 
sebagai partai penguasa di pemerintahan akan berupaya untuk tetap menjaga 
keberlangsungan PetroCaribe. 
 
Maduro sebagai presiden Venezuela yang sekarang sedang pemimpin sekaligus seorang 
Chavista tentunya tidak meragukan keberadaan PetroCaribe dan memandang penting 
PetroCaribe. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh Chávez dan ideologi yang dipegang 
teguh Chávez, yakni ideologi Kiri Baru. Sehingga kemudian pandangan Maduro akan 
keberadaan PetroCaribe sendiri sama seperti Chávez, yakni sebagai bentuk realisasi ideologi 
Kiri Baru. Sama seperti Chávez, Maduro juga memiliki harapan besar terhadap keberadaan 
PetroCaribe sebagai bentuk solidaritas kawasan, yang kemudian dapat membantu negara-
negara di kawasan yang memang mengalami kekurangan energi. Maduro juga memiliki 
ambisi untuk kemudian semakin memperkuat PetroCaribe dan mengembangkannya pada 
aspek yang lebih luas lagi (Trotta 2014).  
 
Komitmen kuat pemerintah dalam mempertahankan keberadaan PetroCaribe meskipun 
menerima tekanan dari beberapa pihak untuk menghentikan PetroCaribe kemudian dapat 
dilihat dari pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Presiden Maduro maupun menteri-
menterinya. Pada pembahasan ini penulis memfokuskan beberapa pernyataan maupun 
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu, yakni dari tahun 
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terbebas dari jaringan kapitalisme dan imperialisme, dan kemudian diharapkan dapat bersatu 
membentuk suatu aliansi baru sebagai alternatif dari neoliberalisme. Prinsip solidaritas juga 
ditekankan dalam hal ini, terutama bagaimana proses pertukaran sumber daya alam antar negara 
harus dilakukan berdasarkan pada prinsip solidaritas (Maloney-Risner 2009). 



2014 hingga awal tahun 2015. Dikarenakan di tahun 2014 terdapat serangkaian protes dari 
publik dan partai oposisi untuk menghentikan program PetroCaribe, sedangkan pada Maret 
2015 terdapat keputusan resmi bahwa PetroCaribe akan tetap diteruskan. 
 
Dalam kurun waktu tersebut penulis mendapatkan beberapa pernyataan terkait dengan 
komitmen untuk tetap mempertahankan PetroCaribe dari para pejabat eksekutif. Pertama 
yakni pernyataan dari Rafael Ramirez yang merupakan menteri luar negeri Venezuela yang 
menjabat dari 2 September 2014 hingga 2 Desember 2014. Pada pertemuan Dewan 
PetroCaribe ke-14 yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2014, Ramirez memberi 
pernyataan sebagai berikut: 
 

“We (Venezuela government) reiterate our strong commitment to continue the 
PetroCaribe initiative under any circumstances” (Sanders, 2014). 

 
Kemudian pada tanggal 21 November 2014, sehari setelah pertemuan Dewan PetroCaribe 
tersebut, Asdrubal Chavez yang ketika itu menjabat sebagai menteri perminyakan 
Venezuela, juga menyatakan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan program 
PetroCaribe, dengan pernyataan sebagai berikut: 
 

“PetroCaribe member countries are paying their oil debts and that Venezuela does 
not expect problems with payment from PetroCaribe members. Venezuela will 
continue with the programme despite reduced oil prices” (Khan 2014). 

 
Selanjutnya yakni pernyataan dari Presiden Maduro pada awal tahun 2015 dalam rangka 
menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap keberlangsungan PetroCaribe sebagai bentuk 
dukungan terhadap kawasan, dengan pernyataan sebagai berikut: 

 
“We (Venezuela government) reaffirm the commitment to the PetroCaribe initiative 
which would remain as an integral part of Venezuela’s strategy for regional security 
and support” (Ishmael 2015). 

 
Selain terkait dengan pernyataan dari para pejabat eksekutif, terdapat pula tindakan nyata 
untuk meyakinkan semua pihak bahwa pemerintah memang memiliki komitmen kuat dalam 
mempertahankan keberlangsungan PetroCaribe, yaitu diadakannya pertemuan ALBA atau 
ALBA Summit pada tanggal 14 Desember 2014. Pertemuan antar anggota ALBA tersebut 
diadakan di Havana, Kuba. Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa pembahasan 
terkait dengan perkembangan PetroCaribe. Hal yang juga menjadi sorotan utama adalah 
pernyataan dari Presiden Maduro kepada para pemimpin Amerika Latin bahwa pemerintah 
Venezuela terus berusaha untuk memperkuat aliansi PetroCaribe (News Jamaica, 2014). 
Kemudian untuk memberi kepastian final terkait dengan keberlanjutan PetroCaribe, digelar 
pertemuan anggota PetroCaribe pada tanggal 6 Maret 2015 yang diselenggarakan di Caracas, 
Venezuela. Pertemuan tersebut merupakan PetroCaribe Summit ke-9 dan juga disebut 
sebagai “special summit” (SELA 2015, 10). Disebut demikian karena merupakan pertemuan 
yang esensial dalam menentukan keberlanjutan PetroCaribe. 
 
Sehingga dari adanya berbagai penjelasan di atas menunjukkan bagaimana dalam proses 
perumusan kebijakan luar negeri, yakni tetap mempertahankan PetroCaribe, pemerintah 
memegang pengaruh yang kuat. Pengaruh yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan 
peran PSUV sebagai partai penguasa di pemerintahan. Bagaimana ideologi yang melekat 
pada PSUV kemudian secara otomatis menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil 
kebijakan luar negeri. PetroCaribe sendiri adalah salah satu manifestasi ideologi Kiri Baru 
yang melekat pada PSUV. Sehingga pemerintah menganggap bahwa keberadaan PetroCaribe 
ini penting untuk dipertahankan. Posisi pemerintah sebagai aktor pengambil kebijakan luar 
negeri di Venezuela juga tidak kalah penting. Sistem di Venezuela yang menempatkan 
pemerintah sebagai pemegang kekuasaan secara luas dan kuat, salah satunya dalam aspek 
kebijakan luar negeri, kemudian menjadi pembenaran akan asumsi bahwa pemerintah dapat 



mengabaikan suara dari kelompok lain ketika merumuskan kebijakan luar negeri. Dalam 
pembahasan ini adalah bagaimana pemerintah dapat memutuskan untuk tetap 
mempertahankan PetroCaribe meskipun terdapat tekanan, baik dari partai oposisi maupun 
publik. 

Simpulan 

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan utama 
terkait tetap dipertahankannya PetroCaribe meski terdapat tekanan dari publik dan partai 
oposis. Pertama, terdapat tujuan geopolitik. Tujuan geopolitik yang dimaksud adalah terkait 
dengan penyebaran ideologi tertentu atau critical geopolitic. Hal tersebut dapat dilihat dari 
bagaimana nilai-nilai dalam PetroCaribe yang mencerminkan ideologi yang melekat pada 
Venezuela yakni Kiri Baru dan Bolivarian. Sehingga kemudian PetroCaribe menjadi alat 
penting bagi Venezuela dalam menyebarkan ideologinya dan meningkatkan pengaruhnya, 
terutama di Karibia. 

Selain itu, secara tidak langsung PetroCaribe menjadi sebuah alat untuk menyaingi dominasi 
ideologi Amerika Serikat. Hal tersebut tidak terlepas dari hubungan antara Venezuela dan 
Amerika Serikat yang tidak berjalan dengan baik, terutama pada masa Chávez. Ideologi yang 
dianut kedua negara tersebut juga bertentangan satu sama lain. Keberadaan PetroCaribe 
juga penting dalam penguatan aliansi kawasan, yakni ALBA, yang telah terbentuk sebelum 
adanya PetroCaribe. Keduanya memiliki kesamaan ideologi yang sama, sama-sama dibentuk 
atau diinisiasi oleh Venezuela, dan negara-negara Karibia merupakan negara-negara yang 
tergabung dalam ALBA dan PetroCaribe. Beberapa hal tersebut menunjukan bagaimana 
antara ALBA dan PetroCaribe memiliki keterkaitan. 

Poin kedua adalah terkait dengan adanya pengaruh kelompok pemerintah dalam 
mempertahankan keberlanjutan PetroCaribe. Dalam hal ini, sebagai bentuk bantuan luar 
negeri, dalam proses perumusannya, penetapan kebijakan untuk tetap melanjutkan 
PetroCaribe banyak dipengaruhi oleh kelompok pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari 
bagaimana komitmen kuat pemerintah dalam menjalankan visi sosialisme abad 21, dan 
PetroCaribe sendiri merupakan salah satu manifestasi dari adanya visi tersebut. Komitmen 
tersebut terlihat dari pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah, baik presiden maupun 
menteri yang menyatakan memiliki komitmen untuk tetap melanjutnya PetroCaribe. Selain 
itu, untuk lebih meyakinkan negara-negara anggota lain, kemudian diadakan pertemuan 
ALBA Summit untuk menjelaskan terkait dengan keberlanjutan PetroCaribe. 

Ideologi Kiri Baru yang melekat pada kelompok pemerintah tidak terlepas dari pengaruh 
dari ideologi PSUV yang menjadi partai penguasa di pemerintahan Venezuela. Sehingga 
secara tidak langsung ideologi pemerintah akan mengikuti ideologi partai penguasa tersebut. 
Kemudian sistem pemerintahan di Venezuela yang meski demokratis namun terdapat aspek 
otokratis juga menjadi salah satu faktor pendukung bagaimana pemerintah dapat memiliki 
pengaruh yang kuat dalam pembentukan kebijakan. Dengan adanya sistem yang demikian, 
pemerintah dapat “memonopoli” berbagai keputusan, terutama kebijakan luar negeri, 
bahkan dengan mengabaikan pendapat dari kelompok lainnya. Di sini lah kemudian terlihat 
meski terdapat tekanan dari publik dan partai oposisi, namun tidak membuat PetroCaribe  
sebagai bantuan luar negeri dihentikan, justru tetap dilanjutkan.   
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