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ABSTRAK 

Amerika Serikat dan Kuba bermusuhan semenjak Revolusi Kuba oleh Fidel Castro. Dalam 

revolusi tersebut Castro berhasil menggulingkan rezim diktator Batista. Meskipun 

Keduanya berusaha melakukan normalisasi. Upaya normalisasi pertama dilakukan pada 

masa Presiden Jimmy Carter dan Fidel, keduanya berupaya mengembalikan hubungan 

yang baik melalui normalisasi pada tahun 1970. Sayangnya, program tersebut layu 

sebelum berkembang karena kebijakan Perang Dingin Kuba di Afrika. Langkah kedua 

datang pada masa Raul Castro dengan Presiden Barrack Obama pada tahun 2015. 

Langkah ini lebih berhasil daripada langkah yang dilakukan oleh Fidel. Pertanyaan 

penelitian ini adalah “Mengapa upaya normalisasi hubungan Kuba-AS cenderung lebih 

berhasil pada masa kepemimpinan Raul daripada Fidel?”. Dalam menganalisis kasus 

peneliti menggunakan perangkat analisis level individu, kebijakan luar negeri dan 

idiosinkretik. Peneliti  menarik hipotesis jika sikap Raul Castro merepresentasikan 

kebijakan luar negeri yang lebih terbuka  daripada Fidel Castro yang lebih konservatif  

dalam merumuskan kebijakan luar negeri Kuba. 

Kata-kata Kunci: Kuba, Amerika Serikat, Normalisasi, Fidel Castro, Raul 

Castro, Level Individu, Kebijakan Luar Negeri 

Abtract 

US and Kuba has been in hostility situation because of Kuba Revolution by Fidel Castro. On 

that revolution Castro successfully overthrow Batista regimes. Booth are tried to 

normalization their ties. First steps on normalization is when Jimmy Carter and Fidel 

Castro boothly agree to maintain a good relationship through normalization of bilateral 

ties on 1970. Unfortunately, their programs is died before it was born because of Cuba Cold 

War policy in Africa. The second one is came from Raul Castro, Fidel brothers in 2015 with 

President Barrack Obama. This effort is tend to success than in Fidel era. This research 

guide by research question such “Why normalization effort among Cuba and USA tend to 

success in Raul era than Fidel leadership”. Answering that research question, I use 

analsysis tools such level individual analysis, foreign policy and idiosyncratic. According to 

research tools of analysis I take hypothesis that Raul Castro attitude is represent more 

open minded foreign policy rather than Fidel Castro who more conservative and anti 

towards every single act of the US. 

Keywords: Cuba, US, Normalization, Fidel Castro, Raul Castro, Individual 

Level Analysis, Foreign Policy 
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Pendahuluan 

Hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat mengalami pasang surut. Sebelum 

tahun 1960 hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat sangat erat, baik dalam 

bidang ekonomi maupun politik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya proyek dan 

banyaknya perusahaan milik Amerika Serikat di Kuba. Selain itu juga tingginya jumlah 

ekspor gula Kuba terhadap Amerika Serikat (Spadoni 2005, 1). Hubungan diplomatik Kuba 

dengan Amerika Serikat mulai memburuk pasca terjadinya Revolusi Kuba pada 1 Januari 

1959. Revolusi Kuba berlangsung dipimpin oleh Fidel Castro untuk menggulingkan 

pemerintahan Persiden Batista, hingga terbentuknya rezim baru di bawah kendali Fidel 

Castro (Pambudi 2007, 116). Pada awalnya pemerintahan Amerika Serikat resmi mengakui 

rezim baru Fidel Castro, namun dibawah pemerintahan Fidel Castro hubungan Kuba dengan 

Amerika Serikat semakin cepat memburuk (Pambudi 2007, 120). Memburuknya hubungan 

Kuba dengan Amerika Serikat disebabkan oleh diresmikannya Undang-undang Reformasi 

Agraria oleh Fidel Castro yang berisikan kebijakan mengenai pembagian tanah perkebunan 

aset Amerika Serikat kepada rakyat Kuba.  

Februari 1960 Fidel Castro melakukan kebijakan dengan menjalin hubungan serta 

kerjasama dengan Uni Soviet mengenai jual beli minyak mentah yang menimbulkan reaksi 

Amerika Serikat yaitu mengurangi kuota impor gula dari Kuba hingga mencapai tujuh ton. 

Hal tersebut ditanggapi pemerintah Kuba dengan menasionalisasi seluruh perusahaan dan 

aset Amerika Serikat (Pambudi 2007, 121). Dengan memburuknya hubungan tersebut, Fidel 

Castro semakin menunjukan kebijakan bercorak Sosialis-Komunis di Kuba, sehingga 

pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan isolasi terhadap Kuba seperti 

larangan berkunjung kepada warga negaranya yang hendak menuju Kuba, melarang 

transaksi melalui bank-bank yang berhubungan dengan Kuba, hingga embargo ekonomi 

(Spadoni 2005, 3). Pada tahun 1961 hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat 

resmi berhenti dan tahun 1962 Amerika Serikat mengluarkan Kebijakan embargo total 

kepada Kuba.  

Semenjak putusnya hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat, upaya 

mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik dilakukan oleh kedua pihak pertama kali 

pada tahun 1970 pada masa kepemimpinan Fidel Castro dan presiden Amerika Serikat 

Jimmy Carter (Leogande, Normalizing Cuba- US Relations : Escaping the Shackles of the 

Past 2015, 483). Upaya normalisasi hubungan diplomatik tersebut disepakati kedua pihak 

dengan landasan nilai-nilai hak asasi manusia dan perbaikan kerjasama kedua negara 

(Loiacano 2010, 273). Langkah awal upaya normalisasi hubungan diplomatik tersebut 

mengalami kesuksesan dengan ditandai berdirinya United State Interest Section dan Cuban 

Interest Section yang merupakan bagian dari kedutaan besar di kedua ibu kota negara yaitu 
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Havana dan Washington DC (McCoy 2015). Berdirinya United States Interest Section dan 

Cuban Interest Section disepakati oleh Fidel Castro dengan harapan mampu menjembatani 

kedua negara sebagai pengganti kedutaan besar yang tidak ada di masing-masing negara. 

Jika dapat bertahan, maka United States Interest Section dan Cuban Interest Section dapat 

menjadi tempat untuk melanjutkan proses diplomasi hingga terjadinya normalisasi 

hubungan diplomatik kedua negara secara utuh. Kebijakan damai yang muncul pertama kali 

dengan adanya United States Interest Section adalah kesepakatan Fidel Castro dengan 

Amerika Serikat mencabut larangan lalu litas dan perjalanan antara Kuba dengan Amerika 

Serikat pada tahun 1977 (Insight Cuba 2015). 

Namun upaya normalisasi diplomatik Kuba-Amerika Serikat pada masa Fidel Castro dan 

Jimmy Carter harus terbengkalai dan tidak bertahan lama. Hal tersebut disebabkan adanya 

konfrontasi kedua negara mengenai kepentingan politik di Afirka. Pemerintahan Fidel 

Castro mengirim pasukan militer Kuba ke wilayah Afrika sejak tahun 1977 untuk 

mengintervensi kepentingan domestik Afrika dalam membantu dekolonialisasi, politik ras, 

dan penyebaran revolusi Marxisme di Afrika (Gleijeses 2002). Hal tersebut tidak disetujui 

oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga pemerintah Fidel Casto diharapkan untuk 

menarik pasukan militer Kuba dari seluruh Afrika, dan jika peringatan Amerika Serikat 

tersebut tidak dipenuhi maka upaya proses normalisasi hubungan diplomatik Kuba-Amerika 

Serikat harus diberhentikan sampai konfrontasi Afrika selesai (Isight Cuba 2015). Penarikan 

militer Kuba berlangsung sesuai dengan pasokan logistik dari Uni Soviet, sehingga pasukan 

Kuba ditarik secara total ketika Uni Soviet tidak memberikan lagi dukungan logistik. Hal 

tersebut menyebabkan permasalahan Konfrontasi Kuba- Amerika Serikat di Afrika 

berlangsung lama sehingga upaya normalisasi diplomatik kedua negara juga tidak 

ditindaklanjuti (Gleijeses 2002). Konflik lain yang menambah memanasnya kembali 

hubungan Kuba dengan Amerika Serikat adalah krisis kapal mariel yang merupakan kasus 

124.000 migran Kuba ilegal menuju Amerika Serikat. Hal tersebut menyebabkan Amerika 

Serikat menilai Fidel Castro lengah dan melanggar batas laut Amerika Serikat. 

Upaya normalisasi hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat mulai kembali 

dipublikasikan tahun 2014 pada masa pemerintahan Raul Castro yang menggantikan Fidel 

Castro sebagai presiden sejak tahun 2008 (CRS Report for Congress 2008, 2). Pada saat itu 

Barack Obama memipimpin pemerintahan Amerika Serikat. Raul Castro dan Barack Obama 

menyepakati adanya sikap terbuka untuk mancapai tujuan normalisasi. Sebagai bentuk awal 

dari upaya normalisasi hubungan diplomatik, Raul Castro dengan Amerika Serikat sepakat 

mengeluarkan kebijakan mengenai pertukaran tawanan antara kedua negara. Raul Castro 

menyetujui pembebasan tawanan berwarganegara Amerika Serikat yaitu Alan Gross yang 

tertangkap oleh pemerintah Kuba pada tahun 2009 atas tuduhan perkara subversi karena 
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mencoba membawa perlengkapan satelit dan internet masuk ke wilayah Kuba. Hal tersebut 

disambut baik oleh Amerika Serikat dengan membebaskan tawanan warga negara Kuba 

yang menjadi bagian dari “Cuban Five” atas tuduhan kasus mata-mata dengan memasuki 

pangkalan militer Amerika Serikat (www.bbc.com 2015). 

Selain itu juga pada 20 Juli 2015, Raul Castro dengan pihak Amerika Serikat sepakat 

membuka kembali kantor kedutaan besar dari kedua negara di masing-masing ibu kota 

(www.kemlu.go.id). Raul Castro juga menghadiri peresmian kedutaan Kuba di Washington 

DC, serta dari pihak Amerika Serikat John Kerry selaku Menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat melakukan peresmian terhadap kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Havana. 

Sebagai simbolis perdamaian yang telah lama berhenti, mantan marinir Amerika Serikat 

yang bertugas menurunkan bendera pada tahun1961 ketika putusnya hubungan diplomatik 

Kuba-Amerika Serikat, ditugaskan kembali menaikan bendera pada peresmian tersebut 

(www.bbc.com). Raul Castro juga mengesahkan undang-undang baru berkaitan dengan 

kebijakan mengenai investasi asing di Kuba, hal tersebut ditanggapi pemerintah Amerika 

Serikat dengan menghapus Kuba sebagai daftar negara sponsor terorisme internasional 

(www.cfr.org). 

Kebijakan Luar Negeri Kuba Pada Masa Fidel Castro 

Pada tahun 1 Januari 1959, setelah keberhasilan revolusi, Kuba resmi berada pada 

pemerintahan rezim baru.  Rezim Fidel Castro resmi memerintah Kuba setelah 

keberhasilannya menggulingkan pemerintahan Batista (Ahmed 2014, 51). Pertengahan 

bulan Juni pada tahun yang sama, Fidel Castro melakukan kunjungan ke Amerika Serikat 

dan mengklaim bahwa kebijakan Kuba tehadap Amerika Serikat tidak memiliki masalah 

(Marchant 1969, 4). Dalam Marchant (1969, 4), dikatakan bahwa tujuan Fidel berkunjung ke 

Amerika Serikat adalah untuk meyakinkan pihak pemerintahan Amerika Serikat di bawah 

Presiden Eisenhower bahwa Revolusi Kuba bukanlah suatu ancaman bagi Amerika Serikat 

sebab revolusi tersebut bertujuan untuk menjunjung hak-hak dan keadilan bagi rakyat Kuba 

yang selama ini tersiksa oleh rezim Batista.  Pernyataan Fidel Castro tersebut tidak 

ditanggapi oleh Amerika Serikat sebab pada Februari 1959 Fidel Castro memberlakukan 

undang-undang reformasi agrarian yang bertujuan untuk membagi-bagikan tanah aset asing 

kepada rakyat Kuba, dan sebagian besar aset tersebut adalah milik warga negara Amerika 

Serikat (Marchant 1969, 5).  

Kebijakan Luar Negeri Kuba pada masa awal pemerintahan Fidel Castro lebih fokus kepada 

penyebaran paham pergerakan revolusinya di wilayah regional Amerika Latin. Fidel 

menganggap bahwa Revolusi Kuba merupakan contoh bagi negara Amerika Latin dan Kuba 
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juga harus mendukung adanya gerakan revolusi rakyat untuk bebas dari kekangan ditaktor 

(Tomesek 1974, 1361). Sikap yang diambil Fidel Castro dalam mewujudkan kebijakan 

tersebut adalah dengan memberikan pelatihan gerilya dan bantuan senjata kepada rakyat 

Panama, Nicaragua, Republik Dominikia, dan Haiti. Kebijakan Fidel Castro tersebut 

merupakan ancaman bagi Amerika Serikat, sebab pergerakan tersebut dinilai akan 

mengganggu stabilitas regional Benua Amerika, sehingga pihak Amerika Serikat 

menanggapi dengan memberhentikan penjualan senjata kepada Kuba yang  sebelumnya 

sudah berlangsung sejak Rezim Batista. Pemberhentian tersebut akan dicabut apabila Fidel 

Castro memberhentikan pelatihan gerilya dan bantuan senjata kepada negara Amerika Latin 

lainnya  (Suarez 1963, 20).  

Penghentian penjualan pasokan senjata dari Amerika Serikat terhadap Kuba, tidak 

menghentikan Fidel Castro untuk menghentikan dukungan revolusinya kepada negara-

negara Amerika Latin. Sehingga pada Februari 1960, Fidel Castro menjalin kerjasama 

dengan pihak Uni Soviet. Perjanjian kerjasama awal Fidel Castro bersama pihak Uni Soviet 

adalah penjualan gula dari Kuba kepada Uni Soviet sebesar 5juta ton, dan bantuan logistik 

persenjataan senilai 100 juta dolar oleh Uni Soviet. Kerjasama tersebut ditandatangani oleh 

Fidel Castro dan Wakil Presiden Uni Soviet Anastas  Mikoyan (Ahmed 2014, 52).  

Kebijakan Fidel Castro untuk menjalin kerjasama dengan Uni Soviet ditanggapi negatif oleh 

Amerika Serikat dengan mengurangi jumlah impor gula dari Kuba sebesar 192.000 ton pada 

Maret 1960. Pada bulan Mei 1960, Fidel Castro menanggapi balik kebijakan Amerika Serikat 

tersebut dengan menasionalisasi aset kilang minyak Amerika Serikat yang berada di wilayah 

Kuba. Kebijakan Nasionalisasi aset Amerika Serikat oleh Fidel Castro, ditanggapi kembali 

oleh Persiden Eisenhower dengan mengeluarkan kebijakan penghentian kuota impor gula 

dari Kuba pada Juli 1960 (Gumpel 1976, 273). Dengan adanya kebijakan Amerika Serikat 

tersebut, Fidel Castro meminta bantuan kepada Uni Soviet untuk menutup kerugian yang 

disebabkan berhentinya impor gula oleh Amerika Serikat. Hingga kemudian pada agustus 

1960, Fidel Castro menasionalisasi pabrik gula milik Amerika Serikat yang berada di Kuba 

(Ahmed 2014, 55). 

Pada tahun yang sama, Fidel Castro mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan Uni Soviet 

mengenai pertahanan. Kerjasama pertahanan tersebut bertujuan untuk membendung agresi 

Amerika Serikat yang sewaktu-waktu bisa berlangsung kepada Kuba. Oleh karena itu Fidel 

menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet untuk mendapat dukungan. Dukungan tersebut 

diberikan secara baik oleh Uni Soviet dan Khrushchev mendeklarasikan dukungannya 

terhadap seluruh rakyat Kuba dengan seluruh “fire power” Uni Soviet untuk menghadapi 

Agresi asing terhadap Kuba (Dominguez 1978, 149). Dengan demikian Fidel Castro 
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menunjukan sikapnya yang mulai anti-Amerika Serikat, hal tersbut sangat jelas ditunjukan 

olehnya pada deklarasi Havana 2 September 1960 dengan mengutuk Imperialis Amerika 

dengan menyatakan:  

“the right of  the  workers,  peasants and  intellectuals  to arms...; and  thanked the  Soviet 
Union  for  "its  offer to support Cuba  with  the  aid  of  rockets” (Halperin 1966, 355). 

Kegagalan Upaya normalisasi terhadap Amerika Serikat pada masa Fidel 

Castro. 

Pada masa Pemerintahan Nixon sebagai presiden Amerika Serikat, pihak Amerika Serikat 

pada Januari 1971 mangajak pihak Fidel Castro untuk berdialog mengenai terbukanya 

kembali hubungan kedua negara. Namun hal tersebut ditolak oleh Fidel Castro dengan 

mengungkapkan pernyataan di dalam Crasweller (1986), sebagai berikut: 

“...reconciliation  and  normal  relations  with Mr Nixon would mean  that  Cuba  was 
renouncing its solidarity with  the revolutionary movements  and peoples and 
governments. But  Cuba will  not  renounce this. ..solidarity”  

Fidel Castro menyadari bahwa menjalin hubungan dengan pihak Amerika Serikat 

merupakan „gengsi‟ bagi Kuba dihadapan negara-negara Amerika Latin lainnya. Namun pada 

akhir tahun 1971, Fidel Castro dan pejabat Kuba sepakat untuk membahas Normalisasi 

hubungan diplomatic Kuba dengan Amerika Serikat, dengan syarat bahwa Amerika Serikat 

akan mencabut total embargo ekonomi terhadap Kuba (Ahmed 2014, 68). Sebagai langkah 

awal untuk mewujudkan normalisasi, Kuba dan Amerika Serikat perjamjian “anti-hijacjking‟ 

pada Februari 1973 (Ahmed 2014, 68-69). 

Pertengahan tahun 1973, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pelonggaran embargo 

terhadap Kuba, dan sikap Amerika Serikat yang lebih longgar terhadap Kuba. Hingga sampai 

pada tahun 1974, kedua negara sepakat berlanjutnya upaya normalisasi hubungan 

diplomatik. Di dalam Ahmed (2014, 69), dinyatakan bahwa Fidel Castro dalam wawancara 

ABC television pada 21 Oktober 1974 menyatakan bahwa: 

“...one  condition  has  to  be fulfilled:  the  economic  blockade  has  to be lifted.  When 
the  economic  blockade  no longer  exists,  we can  talk  with the US on an equal basis" 

“We prefer total lifting of  the embargo,but  for  a beginning the resumption  of 
shipments to Cuba  of  food  and  medicines  will help a lot” 

Dalam pernyataan tersebut, Fidel Castro menekankan bahwa syarat utama dari adanya 

normalisasi hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika Serikat adalah penghapusan 

embargo ekonomi dan blokade terhadap Kuba, semakin hal tersebut terselesaikan semakin 

mudah pihak Kuba untuk terbuka dengan pihak Amerika Serikat. Walaupun demikian Fidel 
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Castro masih menunjukkan sikap terbuka dan toleran terhadap penghapusan embargo 

Amerika Serikat terhadap Kuba dalam bidang makanan dan medis. 

 Pemerintah Kuba dengan Pemerintah Amerika Serikat melakukan empat putaran dialog 

informal mengenai noermalisasi hubungan diplomatic kedua negara, yang berlangsung di 

akhir tahun 1974 hingga akhir tahun 1975 (Ahmed 2014, 70). Pihak Amerika Serikat 

menyetujui adanya penghapusan sanksi terhadap Kuba. Pada September 1975, kedua pihak, 

Kuba maupun Amerika Serikat sepakat adanya dialog terbuka formal untuk melakukan 

selangkah lagi upaya normalisasi hubungan diplomatik, hingga pada tahap pemulihan 

kerjasama bilateral kedua negara. Hal tersebut diwujudkan dengan terbentuknya United 

States Interest Section dan Cuban Interest Section, badan pembantu yang berperan sebagai 

layaknya kedutaan besar di masing-masing ibukota kedua negara (Ahmed 2014, 70). 

Pada November 1975, dialog Kuba dengan Amerika Serikat sementara harus diberhentikan, 

sebab pada dialog terakhir keduanya tidak menemukan titik temu menganai pencabutan 

intervensi militer Kuba di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Pihak Amerika Serikat 

mengajukan persyaratan agar militer Kuba ditarik total dari wilayah Afrika dan Timur 

Tengah, namun Fidel Castro menolak hal tersebut (Ahmed 2014, 71).  

Setelah berhenti cukup lama, pada desember 1977, Amerika Serikat memperingatkan pada 

Fidel Castro mengenai kelanjutan normalisasi hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika 

Serikat, dan kelanjutan tersebut juga bergantung pada sikap Fidel di Afrika. Jika Fidel Castro 

tetap mempertahankan kebijakan mengenai intervensi militer Kuba di Afrika, maka 

normalisasi tidak akan pernah terwujud (Ahmed 2014, 71). Hal tersebut di tanggapi oleh 

Fidel dengan pernyataan: 

“If  the issue  of  Cuban-  American  relations  is placed in  the  context  of  Africa,  the 
restoration  of diplomatic relations  will  not  advance”. Dan  “Cuba's solidarity with  
the people of  Africa  is  not negotiable”. 

Dari pernyataan tersebut, Fidel Castro tidak bisa mentoleransi sikap Amerika Serikat yang 

mencampuri kebijakan Kuba terhadap Afrika dan mencampuradukan hal tersebut ke dalam 

upaya normalisasi Kuba dengan Amerika Serikat. Dari hal tersebut, Fidel Castro 

menekankan bahwa kepentingan solidaritas Kuba terhadap rakyat Afrika lebih penting 

daripada normalisasi Kuba dengan AMerika Serikat, sehingga proses normalisasi tersebut 

tidak terwujud karena adanya perbedaan kebijakan yang diharapkan Amerika Serikat dengan 

yang dikeluarkan oleh Fidel Castro. 
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Kebijakan Luar Negeri Kuba dan keberhasilan proses normalisasi terhadap 

Amerika Serikat pada masa Raul Castro 

Pada tahun 2006, Raul Castro menggantikan Fidel Castro sebagai pejabat pelaksana tugas. 

Pada tahun tersebut, hubungan Kuba dengan Amerika Serikat belum berubah sejak 

terjadinya Revolusi Kuba, dan juga belum adanya kebijakan Luar Negeri Kuba di bawah 

perintah Raul Castro terhadap Amerika Serikat, sebab sistem Fidel Castro yang  tertutup 

terhadap Amerika Serikat masih melekat. Pada tahun 2008 setelah Raul Castro resmi 

menjadi presiden Kuba menggantikan Fidel Castro, mulai adanya kebijakan yang dilakukan 

olehnya yang belum pernah terjadi pada masa Fidel Castro. Kebijakan pada masa Raul 

Castro di nilai oleh pihak Amerika Serikat lebih terbuka dibandingkan masa Fidel Castro 

memimpin. Perubahan Kebijakan tersebut nampak seperti penghapusan pelarangan visa 

perjalanan warga negara Kuba menuju Amerika Serikat. Hal tersebut juga direspon baik oleh 

pemerintah Amerika Serikat dengan pengahpusan pelarangan perjalanan ke Kuba. 

Kebijakan Raul Castro mengenai perombakan undang-undang mengenai pelonggaran badan 

swasta untuk dapat berkembang di Kuba juga menimbulkan respon baik Amerika Serikat 

yang menimbulkan beberapa kebijakan Luar Negeri Kuba yang disepakati bersama dengan 

Amerika Serikat. Kebijakan tersebut adalah mengizinkan Amerika Serikat memfasilitasi 

kemudahan dalam transaksi perbankan. Sehingga segala aktifitas perbankan dari Kuba 

menuju Amerika Serikat. Fasilitas perbankan tersebut melingkupi perizinan terhubungnya 

rekening bank Kuba dengan Amerika Serikat yang memudahkan perjalanan wisatawan 

setelah adanya penghapusan pelarangan berkunjung warga negara Kuba menuju Amerika 

Serikat. 

Dalam sektor imigrasi, Raul Castro juga mempermudah rakyat Kuba dalam pembuatan 

paspor, dan memudahkan birokrasi bagi pelajar Kuba yang hendak pergi ke Amerika Serikat 

untuk menempuh pendidikan. Dalam sektor diplomatik, Raul Castro juga menyatakan 

keterbukaannya dalam upaya menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, pernyataan 

tersebut dapat dilihat dari perkataan Raul Castro sebagai berikut : 

“Since my election as President of the State Council and Council of Ministers I have 
reiterated on many  occasions our willingness to hold a respectful dialogue with the 
United States on the basis of sovereign equality, in order to deal reciprocally with a wide 
variety of topics without detriment to the national Independence and self-determination 
of our people......We have also agreed to renew diplomatic relations...” (The Washington 
Post , 2014) 

dengan adanya pernyataan terbuka tersebut, Raul Castro sepakat dengan pihak Amerika 

Serikat untuk mengupayakan normalisasi hubungan diplomatik Kuba dengan Amerika 

Serikat yang telah lama berhenti sejak Revolusi Kuba. Dengan pernyataan terbuka tersebut 
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Raul Castro memulai perundingan dengan Amerika Serikat dalam upaya normalisasi 

hubungan diplomatik kedua negara. Dalam perundingan tersebut mendapat ahsil 

kesepakatan bahwa Kuba dan Amerika Serikat setuju dengan adanya normalisasi, dan 

diwujudkan dengan langkah pertama yaitu pembukaan kedutaan besar kedua negara di 

masing-masing ibu kota negara, dan adanya kembali saluran kominukasi antara Pemerintah 

Havana dengan Wasington DC. Selain itu juga Raul menyepakati adanya pembangunan 

jaringan komunikasi publik yang dibantu oleh pemerintah Amerika Serikat.  

Kertebukaan Raul Castro terhadap Amerika Serikat terlihat ketika melakukan diskusi tatap 

muka dengan Barrack Obama pada saat KTT negara-negara Amerika (Papasi 2016, 21). 

Sikap kebijakan Luar negeri yang terbuka yang dilakukan oleh Raul Castro menunjukan 

kemajuan dalam upaya normalisasi hubungan diplomatic Kuba dengan Amerika Serikat 

dibandingkan pada masa pemerintahan Fidel Castro. Kebijakan keterbukaan yang dilakukan 

oleh Raul Castro merubah Kuba yang dulu Isolasionis manjadi lebih terbuka, khususnya 

pada Amerika Serikat. Seluruh kesepakatan mengenai normalisasi hubungan diplomatik 

sudah disepakati kedua negara, namun belum dapat total karena masih terhambat mengenai 

isu pengembalian Guantanamo dan penghapusan embargo eknomi AMerika Serikat 

terhadap Kuba secara total. 

Analisis Kasus Dampak Perbedaan Pola Kepemimpinan Fidel Castro dan 

Raul Castro Terhadap Upaya Normalisasi Kuba-Amerika Serikat 

Dalam menganalisis perbedaan sikap antara Fidel dan Raul Castro peneliti menggunakan 

perangkat analisis level  individu, kebijakan luar negeri dan  juga analisis idiosinkretik dari 

kedua pemimpin tersebut untuk kemudian melakukan perbandingan dan menarik 

kesimpulan akhir untuk membuktikan hipotesis yang dilakukan. Dalam hubungan 

internasional tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kekuasaan tertinggi terletak pada negara. 

Berjalannya suatu sistem negara tersebut juga tidak terlepas dari adanya peran individu 

yang berwenang dalam menjalankan kekuasaan sistem. Dalam Ilmu Hubungan 

Internasional terdapat tingkat analisis yang digunakan untuk menkaji individu yang memliki 

wewenang dan pengaruh tersebut, yaitu Level Analisis Individu. Singer (1961, 77) 

menyatakan bahwa adanya level analisis menjadikan alat bantu bagi peneiliti dan 

memudahkan untuk fokus terhadap apa yang hendak diamati sehingga mampu memilah-

milah dari aspek yang lebih umum kepada aspek yang lebih khusus. Level Analisis Individu 

memiliki fokus khusus terhadap analisis individu berwenang, yang dimaksud sebagai 

individu berwenang adalah setiap orang atau individu yang memiliki kekuasaan eksekutif 

yang berpengaruh terhadap munculnya kebijakan luar negeri suatu negara dan keputusan 

lainnya terhadap negara (Neack 2008, 30). Di dalam Breuning (2007, 37) menyebutkan LoA 

individu  sebagai ”Studies of leaders”. Dalam studi tersebut sering menyangkut hal yang 
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berhubungan dengan instrument psikologi untuk mempelajari hal mengenai individu dan 

aspek-aspek yang terkandung di dalam individu tersebut seperti motivasi yang dimiliki 

individu, pendekatan yang digunakan individu terkait dalam pemecahan suatu masalah dan 

pengambilan keputusan, dan pandangan dasar individu dalam melihat dunia di sekitar 

mereka.  

Kemudian kebijakan luar negeri merupakan Kebijakan Luar Negeri merupakan strategi, 

rencana, dan tindakan yang dibuat oleh pembuat keputusan suatu negara dalam 

menghadapi negara lainnya dan badan politik internasional untuk mencapai kepentingan 

nasional tertentu (Plano & Olton 1999, 5-6). Kebijakan Luar Negeri juga menunjukan pada 

fenomena suatu proses negara-negara yang berupaya mancapai kepentingan nasionalnya 

dalam hubungan internasional. Kebijakan Luar Negeri ada karena pada hakekatnya setiap 

negara tidak dapat memenuhi kebutuhan domestiknya secara sendiri. Kebutuhan tersebut 

mencangkup aspek politik, ekonomi, sosial. Sumberdaya lokal yang dimiliki masing-masing 

negara tentu berbeda-beda sedangkan sumberdaya yang dimiliki tidak dapat sepenuhnya 

memenuhi kebutuhan domestik negara secara total.  

Oleh karena itu, setiap pemerintah negara akan berusaha mencapainya hingga melampaui 

batas-batas teritorinya untuk mencari sumberdaya yang tidak ada di dalam teroritori negara 

tersebut (Amstutz 2013, 146). Kebijakan Luar Negeri merupakan hasil dari proses 

pembuatan keputusan. Sehingga keduanya saling memiliki hubungan satu sama lain, apa 

yang terjadi dalam proses pembuatan keputusan maka akan berpengaruh terhadap apa yang 

akan muncul sebagai kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat dua faktor yang dapa 

memengaruhi dalam proses pembuatan keputusan yaitu, fakto internal dan faktor eksternal. 

Faktor eksternal meliputi semua aspek yang berasal dari luar yang mampu memengaruhi 

pembuat keputusan seperti peraturan internasional, sikap dari pemimpin negara lain, 

perjanjian bilateral, dan letak teritori negara lain. Sedangkan faktor internal biasanya 

meliputi semua yang ada pada level domestik sebuah negara seperti kekuatan ekonomi, 

militer, sistem pemerintahan, dan sikap pemimpin yang berwenang  (Juanda 1997, 66). 

Perangkat analisis yang terakhri adalah  idiosinkretik. Istilah Idiosinkratik merupakan 

penggabungan dua kata yaitu Ideology dan syncratic. Ideologi dapat diartikan sebagai 

kerangka atau analisis yang dipakai untuk memahami bermacam-macam masalah. 

Sedangakan sinkratik merupakan paduan semua yang baik dari semua yang ada (Hermann, 

1980). Dalam analisis politik luar negeri, Idiosinkratik dipakai sebagai alat analisa suatu 

kebijakan luar negeri suatu negara yang muncul dari pengaruh yang dihasilkan oleh individu 

yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan. 
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Pengambilan keputusan suatu kebijakan oleh individu tersebut dipengaruhi oleh latar 

belakang dan juga sikap serta keinginan dari individu tersebut untuk tujuan yang akan 

dicapai. Pengaruh individu dalam menentukan kebijakan atau decidsion making tersebut 

memunculkan istilah Idiosinkratik dalam kebijakan politik luar negeri. Idiosinkratik 

merupakan istilah yang digunakan untuk mempelajari latarbelakang dan sikap individu 

dalam mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh dalam hubungan luar negeri. Rosenau 

(2006, 105), menjelaskan bahwa keberadaan politik luar negeri idiosinkratik menjadi salah 

satu faktor penentu keberadaan politik luar negeri. Selain itu juga asumsi-asumsi dasar 

dalam penentuan kebijakan luar negeri menempatkan idiosinkratik sebagai salah satu 

kategorinya (Perwira & Yani 2005, 32). 

James Couloumbis dan Wolf mendefinisikan idiosinkratik sebagai variabel yang berkaitan 

dengan pemikiran, pencitraan, dan karakter dari suatu individu dalam membuat keputusan. 

Sehingga, secara garis besar dapat diartikan idiosinkratik merupakan semua aspek yang 

dimiliki dan yang ada pada individu pembuat keputusan tersebut seperti karakter dan 

pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi pada individu pembuat keputusan, sehingga 

aspek tersebut dapat memengaruhi terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil. 

Hermann memiliki pendapat bahwa mengalisa menggunakan idiosinkratik akan dapat 

membantu prediksi tentang suatu kebijakan yang akan muncul atau tercipta. Sebab proses 

analisa tersbut dapat menciptakan gambaran tentang perilaku individu pengambil 

keputusan. Prediksi tersebut dibantu dengan analisa psikologis dan karakter yang dapat 

memengaruhi pengambilan suatu kebijakan. Sehingga perlu untuk memahami dan 

mengenali latarbelakang individu terkait (Hermann 1980, 1-20). Hermann juga berpendapat 

bahwa, proses analisa terhadap karakter individu dapat membantu menjelaskan proses 

pengambilan suatu kebijakan politik luar negeri. Karena individu yang berbeda dengan 

karakter yang berbeda dapat menghasilkan orientasi kebijakan yang berbeda juga.  

Ketiga perangkat analisis diatas tidak dapat dipisahkan satu sama lain dikarenakan saling 

berkaitan dalam memahami karakter  individual baik Fidel dan raul Castro serta implikasi 

keduanya dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Berdasarkan kacamata padangan level 

analisis  individu dan idiosinkretik. Terdapat perbedaan dalam diri  kedua individu tersebut. 

Fidel Castro yang lebih konservatif dan dominan  terdapat karakter Hubris-Nemesis. 

Karakter tersebut dominan memengaruhi Fidel Castro dalam mengambil sikap. Dia 

menganggap dirinya sebagai  Nemesis yang menjadi penyelamat bagi umat manusia yang 

bertugas utuk menumpas Hebris sebagai dalang kerusuhan. Pada saat yang bersamaan 

Castro juga merepresentasikan sikap Hebris dengan menggalang permusuhan dengan AS 

dan bagi sekelompok masyarakat Kuba yang merasa dirugikan dengan kepemimpinan 

Castro. Namun, sikap ini tidak dimiliki oleh Raul Castro, saudara Fidel. Jika Fidel Castro 
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lebih fokus terhadap bagaimana mempertahankan kekuasaan dan simpati rakyatnya maka 

Raul Castro  tidak demikian. Raul Castro lebih berorientasi pada pandangan terbuka dan 

kebijakan luar negeri serta citra Kuba secara global ketimbang mengutamakan isu domestik 

Kuba yang membuat negara trsebut semakin terisolasi dari dunia luar. Perbedaan karakter 

inilah yang berimplikasi pada kesuksesan upaya mencapai normalisasi hubugan dengan AS. 

Akibat karakter Fidel yang konservatif  dan lebih berorientasi domestik ideologi dengan 

karakter Hubris-Nemesis yang dimiliki membuat gagal perundingan  normalisasi yang 

dilakukan pada masa Jimmy Carter. Kemudian ketika masa Barrack Obama, langkah yang 

dilakukan oleh rul Castro cenderung lebih berhasil dikarenakan pola pemikiran yang lebih 

terbuka dan orientasi  internasionalis dari Raul Castro yang mendukung kesuksesan 

kemajuan langkah  normalisasi yang dilakukan. Selain itu, Raul Castro tidak memiliki 

karakter Hubris-Nemesis seperti yang dimiliki oleh kakaknya, Fidel Castro. 

Simpulan 

Upaya normalisasi Kuba dengan Amerika Serikat pernah mengalami dua kali proses. 

Pertama adalah pada masa Fidel Castro dan kedua pada masa Raul Castro. Walaupun 

demikian, upaya normalisasi Fidel Castro tidak mengalami keberhasilan dibandingkan pada 

masa Raul Castro yang lebih berhasil. Hal tersebut dikarenakan kebijakan Kuba pada masa 

Fidel lebih banyak memiliki kontradiksi dengan Amerika Serikat. Sikap Fidel Castro yang 

lebih fundamental, atau ultra nasionalis menjadikan setiap kebijakan Kuba yang ia 

keluarkan tidak menemui titik temu dalam perundingan dengan Kuba. Hal tersebut berbeda 

ketika masa Raul Castro yang lebih terbuka dan lebih lunak dibandingkan dengan Fidel 

Castro, walaupun belum sepenuhnya selesai upaya normalisasi tersebut, Kuba pada masa 

Raul dinilai lebih baik oleh Amerika Serikat, hal tersebut dilihat dari kebijakan Kuba pada 

masa Raul Castro yang lebih terbuka dan berbeda dari masa pemerintahan Fidel Castro. Dari 

hal tersebut, penulis juga menyimpulkan bahwa sikap dan karakter dari pemimpin negara 

yang berbeda, juga akan membawa negara pada kebijakan yang berbeda juga. Sebab setiap 

keputusan dan kebijakan suatu negara tidak pernah lepas dari campur tangan individu yang 

berwenang. Latar belakang dan faktor idiosinkratik dari individu pemimpin juga 

mepengaruhi sikap pemimpin dalam mengambil keputusan mana yang terbaik bagi negara 

dan rakyatnya. Sikap Fidel Castro pada pola pemerintahannya seperti (1) a destructive-

constructive messianism; (2) high, moralizing ideals that justify violence; (3) a demand for 

absolute power, loyalty and attention; (4) a fierce sense of strugle that may turn self-

sacrificial, Sepertinya yang dijelaskan pada Bab Sebelumnya, merupakan faktor yang dapat 

menimbulkan timbal balik Amerika Serikat kepada Kuba terhadap Kebijakan yang dimiliki 

oleh Kuba. Kebijakan dan sikap Fidel Castro yang ekstrim dan tertutup tersebutlah yang 

mempersulit adanya hubungan baik Kuba dengan Amerika Serikat. Berbeda Dengan sikap 
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dan pola Raul Castro yaitu High nationalism, low conceptual complexity, high believe in own 

control, low need of affiliation, high distrust to other, dan high need for power yang juga 

sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dinilai oleh pihak Amerika Serikat lebih terbuka 

daripada Fidel Castro. 
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