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ABSTRAK 
 

Kebijakan isolasionis Amerika Serikat (AS) terhadap Kuba yang telah bertahan selama lebih 
dari lima dekade berakhir setelah Presiden Barack Hussein Obama memutuskan untuk 
melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba. Perubahan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Obama tersebut dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwa kebijakan tersebut 
sudah tidak lagi efektif dan tidak mewakili kepentingan nasional AS. Fenomena normalisasi 
ini merupakan salah satu cara untuk mencapai kepentingan nasional yang berfokus pada 
hubungan antar negara melalui sebuah kerja sama. Terdapat dua alasan utama yang menjadi 
pertimbangan Obama untuk merubah arah kebijakan luar negeri AS. Pertama, 
meningkatnya tekanan dari negara-negara Amerika Latin yang dipicu oleh kebijakan 
Amerika Serikat terhadap Kuba melalui pemutusan hubungan diplomatik serta sanksi-
sanksi ekonomi. Faktor tekanan dari Amerika Latin tersebut, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perumusan kebijakan 
luar negeri AS. Kedua, peran Obama sebagai presiden menjadi vital dimana ia memandang 
bahwa sudah saatnya bagi Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan isolasionis yang 
berlandaskan perbedaan ideologi ini. Obama menjadi aktor kunci karena memiliki 
pemikiran yang bersifat tidak ideologis sehingga adanya perbedaan ideologi tidak lah 
menjadi halangan bagi AS dan Kuba untuk melakukan normalisasi. Merujuk dua faktor 
tersebut, penelitian ini berfokus pada dua hal, yakni keterlibatan faktor eksternal AS dan 
persepsi Obama sebagai presiden AS yang membentuk kebijakan luar negeri AS. 
 
Kata kunci: Barack Obama, perubahan kebijakan luar negeri, normalisasi, Amerika 
Serikat, Kuba, Raul Castro, hubungan diplomatik 
 
The United States’ (U.S.) isolationist policy towards Cuba that had persisted for more than 
five decades ended after President Barack Hussein Obama decided to normalize diplomatic 
relations with Cuba. The policy change issued by Obama is based on a thought that the policy 
has been no longer effective and does not represent the U.S. national interests. This 
normalization phenomenon is one of ways to achieve the national interest from creating 
relationship between countries through cooperation. There are two main reasons for 
Obama's consideration to change the direction of U.S. foreign policy. First, the pressure from 
Latin American countries is sparked by U.S. policy towards Cuba through the termination of 
diplomatic relations and economic sanctions. The pressure, either directly or indirectly, has 
had a significant impact on the formulation of U.S. foreign policy. Secondly, Obama's role as 
the U.S. president is vital considering that he sees the urgency to end the isolationist policy 
which is based on ideological difference. Obama became a key actor as he has an ideological 
notion of ideological differences is not an obstacle for the US and Cuba to normalize. 
Referring to these two factors, this study focuses into two things: the concept of external 
factors and the perceptions of Obama as U.S. president who formed the US foreign policy. 
 
Keywords: Barack Obama, foreign policy change, normalization, the United States, Cuba, 
Raul Castro, diplomatic relations 
 



Tanggal 17 Desember 2014 menjadi saksi terciptanya sejarah baru dalam dinamika 
hubungan internasional Amerika Serikat (AS). Hal tersebut ditandai dengan diumumkannya 
pernyataan Presiden AS Barack Hussein Obama dan Presiden Kuba Raul Castro yang 
menyatakan akan melakukan normalisasi, memperbaiki dan mengembalikan secara penuh 
hubungan diplomatik antara dua negara untuk pertama kalinya sejak lebih dari lima dekade 
yang lalu (Felter, 2016). Pada tanggal 17 Desember 2014 tersebut, Obama melalui pidatonya 
yang dilaksanakan di Ruang Kabinet di Gedung Putih, Washington D.C., menyatakan 
bahwasanya kebijakan luar negeri AS yang memutus hubungan diplomatik dan menerapkan 
sanksi embargo terhadap Kuba yang telah bertahan hingga 55 tahun sudah tidak lagi 
menjadi hal yang relevan (Obama, 2014). “Saya tidak percaya bahwa kita tetap melakukan 
hal yang sama selama lebih dari lima dekade dan berharap hasil yang berbeda,” kata Obama 
dalam pidato bersejarahnya pada 17 Desember 2014 yang mengindikasikan adanya rencana 
untuk melakukan normalisasi dengan Kuba (Leogrande, 2015). Hal tersebut merujuk pada 
kebijakan luar negeri AS selama 55 tahun yang tetap menjaga status quo putusnya hubungan 
diplomatik dan menerapkan kebijakan isolasionis terhadap Kuba. Dalam kurun waktu 
tersebut, telah terjadi banyak insiden penting diantara kedua negara.  

Hubungan kedua negara pertama kali memanas pada tahun 1960 disaat terjadinya Revolusi 
Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro. Setelah Fidel berkuasa, ia menasionalisasikan semua 
perusahaan asing yang ada di Kuba, termasuk properti milik warga dan perusahaan-
perusahaan AS , tanpa kompensasi apapun yang kemudian berimplikasi pada keputusan AS 
untuk menjatuhkan sanksi berupa embargo ekonomi secara parsial terhadap Kuba. Pada 
tahun 1961, AS memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba dan 
ditutupnya Kedutaan Besar AS di Havana dan Kedutaan Besar Kuba di Washington. Hal 
tersebut diikuti dengan serangkaian konflik diantara kedua negara, seperti invasi militer di 
Teluk Babi, pendeklarasian Kuba sebagai negara sosialis dan keberpihakan Kuba terhadap 
Uni Soviet untuk melawan AS dalam Perang Dingin, yang berujung pada penjatuhan sanksi 
embargo total AS terhadap Kuba dan Cuban Missile Crisis pada tahun 1962 (Cuban 
Research Institute, t.t). 

Kemudian yang menjadi hal menarik adalah kehadiran Obama sebagai presiden AS yang 
berusaha memperbaiki hubungan diplomatik AS-Kuba yang dimulai sejak masa kampanye 
pemilu presidensial pada tahun 2008, pengangkatan beberapa sanksi terhadap Kuba tahun 
2009-2011, kemudian tonggak perubahan arah kebijakan luar negeri AS terhadap Kuba 
dengan melakukan normalisasi tahun 2014 melalui pernyataan resmi kenegaraan, hingga 
pembukaan kedua kedutaan besar di kedua ibukota negara dan kunjungan resmi Obama ke 
Havana  pada 2016. Hal tersebut meninggalkan sebuah tanda tanya karena usaha 
normalisasi tersebut seolah menghapuskan “tradisi” AS yang telah lima setengah dekade 
mempertahankan kebijakan isolasionis dan embargo ekonomi serta berada dalam status 
putus hubungan diplomatik dengan Kuba. 

Dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri, terdapat sangat banyak faktor yang 
dapat memengaruhi, seperti misalnya politik domestik, peran kelompok kepentingan dan 
masyarakat, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula 
perangkat analisis yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memberikan fokus 
terhadap penelitian, seperti faktor individu, kelompok, dan sistem internasional (Breuning, 
2007). Terdapat beberapa pemikiran yang secara garis besar dapat dijadikan sebagai 
landasan untuk untuk memahami fenomena dan menjawab permasalahan yang diberikan 
terkait kasus normalisasi hubungan diplomatik AS dengan Kuba. Pertama, pendekatan 
neorealisme yang dapat dijadikan sebuah landasan untuk memahami fenomena normalisasi 
atas dasar upaya pencapaian kepentingan nasional melalui kerja sama. Kedua, konsep 
perubahan kebijakan yang diinisiasi oleh pemimpin negara menjadi obyek utama penelitian 
ini. Ketiga, tingkat analisis sistem internasional yang dapat memengaruhi pembuatan 
kebijakan luar negeri suatu negara. Namun, mempertimbangkan pemikiran-pemikiran yang 
telah disebutkan diatas, fokus penelitian ini dikerucutkan pada dua faktor, yaitu faktor 
sistem internasional yang mengacu pada dinamika kawasan, dan persepsi seorang pemimpin 



yang memiliki posisi tertinggi dalam sebuah negara sebagai pembentuk kebijakan luar 
negeri. 

Berangkat dari pemikiran realisme klasik Hans J. Morgenthau (2010) yang berargumen 
bahwa manusia memiliki sifat dasar yang akan selalu bersikap curiga terhadap sesama 
manusia, yang pada akhirnya terakumulasi ke dalam cara pikir sebuah negara yang juga 
selalu bersifat pesimistis dan menaruh curiga terhadap negara lain. Pemikiran tersebut 
kemudian dikembangkan oleh Kenneth Waltz (1979, dalam Jackson & Sorensen, 1999) yang 
berupaya menutupi kelemahan utama pemikiran realis yang “anti” terhadap sesuatu yang 
bernama kerja sama yang dikenal dengan neorealisme. Dalam neorealisme, kerja sama 
dianggap perlu dengan catatan kerja sama tersebut bertujuan untuk memaksimalkan 
kekuatan relatifnya demi menguatnya keamanan nasional dan tercapainya kepentingan 
nasional, namun tetap tidak menghilangkan rasa curiga terhadap aktor lain. Poin lain yang 
ingin ditekankan penulis adalah bahwa neorealis melihat bahwa upaya untuk memenuhi 
kepentingan nasional melalui kerja sama juga sekaligus menjadi upaya distribusi kekuatan 
dalam sistem internasional. Dari adanya kerjasama tersebut memungkinkan sebuah negara 
untuk memperoleh kepentingannya tanpa harus bekerja sendirian meskipun masih tetap 
menaruh curiga terhadap partner kerjasamanya. Mengacu pada pemikiran neorealisme 
yang berkembang dari pemikiran realisme, yang memungkinkan adanya perubahan dari 
yang awalnya berpikiran skeptis terhadap kerja sama kemudian menganggap penting 
adanya kerja sama untuk mempermudah mencapai kepentingan nasional, menimbulkan 
terjadinya perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Charles Hermann mengidentifikasi 
bahwa perubahan kebijakan luar negeri  yang merubah orientasi suatu negara terhadap 
politik internasional merupakan perubahan kebijakan yang paling ekstrim karena melalui 
perubahan kebijakan tersebut dapat melibatkan seluruh arah aktivitas dari negara tersebut 
terhadap dinamika hubungan internasional (Dugis, 2008). 

Peran seorang pemimpin dalam sebuah negara juga menjadi faktor dominan dalam 
perumusan perubahan kebijakan luar negeri. Marijke Breuning menyebutan bahwa 
beberapa akademisi memandang bahwa pemimpin lah yang membentuk dinamika politik 
dunia, sedangkan yang lain berpendapat bahwa individu yang memiliki posisi yang cukup 
tinggi seolah terpaksa untuk membuat perubahan kebijakan (Breuning, 2007). Hal tersebut 
dikarenakan persepsi dan penciptaan peluang, serta keberhasilan pelaksanaan diplomasi 
bergantung pada keterampilan individual mengenai kebijakan luar negeri yang secara 
tersirat menjelaskan bahwa dampak yang dapat dimiliki oleh seorang pemimpin tidak hanya 
bergantung pada hambatan dan peluang yang ia hadapi dalam sebuah lingkungan, tetapi 
juga pada minat dan keterlibatan pemimpin tersebut dalam kebijakan luar negeri. Pemimpin 
yang memiliki ketertarikan dalam kebijakan luar negeri akan memainkan peran yang besar 
dan akan terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri dalam jumah yang besar. Breuning 
berpendapat bahwa tingkat kesuksesan seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan 
bergantung pada dua hal yang berkaitan dengan kepribadian mereka. Pertama, persepsi 
pemimpin terhadap suatu peristiwa secara spesifik dan juga secara umum terhadap dunia. 
Faktor pertama ini dapat mencakup kualitas dari seorang pemimpin yang dapat dilihat dari 
pemikiran serta aksi dan reaksi mengenai isu terkait. Kedua, kepribadian seorang pemimpin 
dalam mengatur dan memimpin staf-stafnya dimana kepada mereka lah seorang pemimpin 
bergantung dalam hal pencarian informasi dan saran (Breuning, 2007). 

Selain faktor internal yang memengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, faktor eksternal 
negara juga menjadi pertimbangan yang ikut menentukan kemana arah kebijakan suatu 
negara akan diambil. Mengacu pada beberapa elemen dari sistem internasional yang dapat 
memengaruhi kebijakan luar negeri, yakni letak geografis dan struktur hubungan dengan 
negara lain, kedua elemen tersebut erat kaitannya dengan dinamika kawasan dan 
regionalisme. Apabila membahas mengenai regionalisme antara AS dan Amerika Latin, 
maka konsep kebijakan Monroe Doctrine merupakan akar dari segala kebijakan AS. Pada 
tahun 1823, Presiden AS James Monroe dan Menteri Luar Negeri John Quincy Adams 
mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai fondasi mengenai diplomasi ideal AS yang 



kemudian menjadi dasar kebijakan luar negeri AS, kelak kebijakan luar negeri tersebut 
dikenal dengan sebutan dengan Monroe Doctrine. Doktrin tersebut memiliki konsep utama 
untuk memperingatkan negara-negara imperial Eropa pada saat itu untuk tidak menjajah 
atau menyerang negara-negara di wilayah Amerika Latin atau teritori yang memiliki potensi 
untuk AS dan akan dipandang sebagai agresi sehingga AS akan turun tangan (Office of the 
Historian, t.t). Di sisi lain, AS tidak akan mengganggu jajahan negara Eropa yang sudah ada. 
Melalui doktrin tersebut, hingga saat ini AS menganggap Amerika Latin sebagai salah satu 
lingkaran konsentris yang berpengaruh dan menjadi salah satu kawasan prioritas bagi AS. 

Beberapa pemikiran diatas akan berkaitan satu sama lain dan menciptakan sebuah 
instrumen yang digunakan untuk menganalisis fenomena di balik normalisasi hubungan 
diplomatik AS dengan Kuba. 

 

AMERIKA SERIKAT: ANTARA KUBA DAN AMERIKA LATIN 

Doktrin Monroe yang dikeluarkan pada tahun 1823 oleh Presiden James Monroe telah 

memberikan dasar orientasi bagi kebijakan luar negeri AS terhadap Amerika Latin, baik 

secara regional kawasan maupun hubungan dengan negara-negara anggotanya. Kebijakan 

tersebut digagas bersama Menteri Luar Negeri AS pada saat itu John Quincy Adams 

mengenai posisi AS dalam hubungan dengan negara-negara Americas. AS dan kawasan 

Amerika Latin memiliki kedekatan yang tidak terpisahkan, baik secara geografis maupun 

secara hubungan antar kawasan. Secara geografis, AS berada di bagian utara dari Amerika 

Latin yang notabene merupakan kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan sehingga 

kawasan tersebut merupakan salah satu fokus geopolitik utama AS dan memengaruhi 

hubungan antar kedua aktor. Melalui Doktrin Monroe yang mendasari arah kebijakan luar 

negeri AS terhadap Amerika Latin membuktikan bahwa Amerika Latin memiliki posisi 

penting dan menjadi prioritas bagi AS. Pada awal tahun 1900-an, Presiden Roosevelt 

mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan Roosevelt Corollary dimana melalui 

kebijakan tersebut secara langsung menyatakan bahwa AS akan menjadi police of the region 

(Office of the Historian, t.t). Selain memberikan perlindungan dan keamanan, AS juga 

menyediakan jaminan kesejahteraan bagi negara-negara Amerika Latin melalui beberapa 

program. Salah satu contohnya adalah Alliances for Progress yang dicanangkan oleh 

Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961 untuk memberikan bantuan berupa pinjaman 

dana, investasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan sanitasi kepada negara Amerika Latin 

asalkan negara tersebut mendukung persebaran demokrasi dan tidak terpengaruh 

penyebaran paham komunisme oleh Uni Soviet karena status quo pada saat itu adalah 

Perang Dingin. Selain hubungan personal AS dengan Amerika Latin, AS juga telah 

memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi antar pemerintah  yaitu The Organization of 

American States (OAS) yang resmi terbentuk pada tahun 1948. Peran dari organisasi 

tersebut adalah untuk mempromosikan dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi dalam 

sistem antar negara Amerika yang pada awalnya digunakan untuk membendung persebaran 

nilai-nilai komunis Uni Soviet pada era Perang Dingin (Perina, t.t). 

Dengan faktor kedekatan AS dengan Amerika Latin membuat Kuba mengalami kesulitan 

pada saat Kuba ingin menjalin hubungan dengan negara-negara Amerika Latin paska 

jatuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an. Namun pada akhirnya, Kuba tetap dapat 

menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara sekawasannya tersebut. Monica Harst 

(2013) menyebutkan bahwa terdapat dua alasan bagaimana Kuba dan negara LAC dapat 

kembali berhubungan dan bahkan menjalin kerja sama. Pertama, terdapat perubahan 

pandangan politik yang bersifat mendasar dalam kawasan Amerika Latin. Mengenai alasan 

pertama yang berfokus pada regional, berbagai cara dan formula dicari oleh negara-negara 

LAC untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS, bahkan cenderung untuk menghindari 



pengaruh AS. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah kawasan yang berintegrasi 

dan menjadi kekuatan ekonomi baru dan meminimalisir peran AS di dalamnya. Kedua, 

terdapat perubahan dan pembaruan secara bertahap yang dilakukan rezim Kuba, baik secara 

domestik dalam negeri maupun hubungan ke luar dengan aktor internasional. Perubahan 

yang dimaksud tersebut tidak berhubungan dengan transisi rezim politik sebagaimana di 

spekulasikan oleh negara Barat, media, dan akademisi; namun lebih condong ke liberalisasi 

ekonomi (Harst, 2013). Perubahan rezim pada sektor ekonomi dilanjutkan pada bulan 

November dimana Kuba mengesahkan hukum untuk mengizinkan individu untuk membeli 

dan menjual properti pribadi untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Hal tersebut didukung 

oleh investasi, perdagangan, dan kerjasama dalam sektor pengembangan oleh negara-negara 

Amerika Latin terhadap Kuba yang dianggap akan menjadi pintu pembuka perekonomian 

Kuba, dan menjadi tonggak perubahan menuju pertumbuhan berkelanjutan, keadilan sosial, 

dan perubahan secara politik. 

Memiliki label “America’s backyard”, Amerika Latin tidak dapat dipisahkan keberadaan dan 

pengaruhnya terhadap AS. Namun seiring dengan kebijakan isolasionis AS terhadap Kuba 

selama lebih dari 50 tahun telah memengaruhi sikap Amerika Latin. Secara perlahan 

pengaruh AS terhadap Amerika Latin terus menurun hingga pada titik dimana AS merasa 

khawatir akan hilangnya pengaruh terhadap kawasan tersebut. Terdapat dua faktor yang 

memengaruhi sikap Amerika Latin terhadap AS, yakni faktor internal dan faktor eksternal 

(Serbin, 2015).  

Dalam konteks faktor internal, menurunnya pengaruh AS terhadap Amerika Latin dapat 

dilihat melalui dua fenomena yang menjadi dasar perubahan yang terjadi diantara 

keduanya. Pertama, paska terjadinya sebuah tragedi 11 September 2001 di New York, telah 

merubah orientasi geopolitik pada rezim AS yang mulai bergeser. Paska 9/11, AS lebih 

berfokus untuk membasmi aksi-aksi terorisme dibawah doktrin Global War on Terrorism  

oleh Presiden George W. Bush Jr sehingga perhatian AS bergeser menuju kawasan Timur 

Tengah yang disinyalir merupakan tempat persembunyian dari para teroris. Selain 

membasmi terorisme, faktor menurunnya pengaruh AS dikarenakan menyempitnya agenda 

regional AS di kawasan Amerika Latin yang hanya berfokus pada usaha memerangi narkoba 

dan menangani permasalahan imigrasi. Hal tersebut berimplikasi pada berkurangnya 

perhatian AS pada aspek-aspek lain seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, dan usaha-

usaha lain untuk terus mempertahankan pengaruh di Amerika Latin (Serbin, 2015). 

Fenomena kedua berfokus pada negara-negara LAC yang memiliki kekuatan untuk 

memengaruhi posisi AS terhadap Kuba(Serbin, 2015). Pada Juni 2009, dalam sidang Majelis 

Umum ke 39 OAS yang diadakan di San Pedro Sula, Honduras, menghasilkan sebuah 

keputusan mutlak dari negara-negara anggota untuk membatalkan resolusi tahun 1962 yang 

berisi tentang pengeluaran Kuba sebagai negara anggota dari OAS. Selain itu, pada 

pertemuan ke enam Summit of the Americas yang diadakan pada tahun 2012 di Cartagen de 

Indias, Kolombia, para pemimpin negara LAC sepakat satu suara untuk meningkatkan 

tekanan kepada AS untuk segera mengikutsertakan Kuba sebagai anggota dalam konferensi-

konferensi berikutnya mengingat hanya Kuba lah satu-satunya negara di kawasan yang tidak 

dimasukkan dalam sistem Inter-American. Kedua alasan yang dikemukakan Serbin tersebut 

berhubungan satu sama lain yang kemudian memunculkan sebuah tendensi. Forum-forum 

dialog dan komunitas tingkat regional yang diciptakan untuk mengurangi ketergantungan 

kepada AS secara tidak langsung memberikan tekanan tersendiri dan mengancam eksistensi 

pengaruh AS di dalam kawasan. Di sisi lain, dengan tidak melibatkan AS ke dalam forum 

dan komunitas tersebut, di waktu yang sama mereka menerima Kuba sebagai anggota dan 

secara konstan Kuba memberikan pengaruh yang tidak dapat di remehkan. Pada akhirnya, 

AS dibawah pemerintah Barack Obama melunak mengenai kebijakannya terhadap Kuba. 

Dengan tujuan untuk mempertahankan pengaruh dan kepercayaan dari negara-negara 



Amerika Latin, AS memutuskan untuk merubah kebijakan luar negerinya terhadap 

Kuba(Serbin, 2015). 

Faktor eksternal juga memegang peran penting dimana kehadiran negara-negara eksternal 

Amerika Latin yang memiliki pengaruh besar dalam kawasan. Paska berakhirnya Perang 

Dingin, perekonomian Amerika Latin meningkat pesat dikarenakan adanya reformasi 

ekonomi yang diterapkan oleh Economic Commission for Latin America (ECLA). ECLA 

mengenalkan sebuah reformasi ekonomi yang diterapkan berupa pengenalan pendekatan 

neoliberal yang berfokus pada liberalisasi, keterbukaan ekonomi, dan penghilangan 

hambatan perdagangan (Serbin, 2015). India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang mulai 

meningkatkan pengaruh serta kehadiran mereka di Amerika Latin. Selain itu, Rusia dan Iran 

juga mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan kawasan tersebut. Dikarenakan 

adanya penurunan pengaruh AS serta peningkatan pengaruh negara-negara lain di Amerika 

Latin, terutama Tiongkok, AS memberikan respon untuk fokus kembali pada kawasan 

Amerika Latin. Pada tahun 2009, dalam Summit of the Americas di Trinidad, Obama 

memberikan harapan kepada Amerika Latin melalui janji “equal partnership” antara AS 

dengan negara-negara LAC (Spetalnick, 2011). 

Jeanette Habel, seorang ahli dan analis Kuba dari Universitas Sorbonne Paris, mengatakan 

bahwa gereja Katolik juga memainkan peran penting dalam proses normalisasi hubungan 

diplomatik AS-Kuba (Habel & August, 2016). Adalah seorang Paus Francis yang berperan 

dalam peristiwa bersejarah antara Washington dan Havana tersebut. Karena memiliki faktor 

kedekatan secara geografis dengan Kuba yang notabene berada dalam satu kawasan yang 

sama dengan negara asalnya, Argentina, dan memiliki perhatian yang mendalam terhadap 

isu yang terjadi antara AS dan Kuba, Paus Francis memutuskan untuk terlibat secara 

langsung sebagai mediator yang menjembatani hubungan kompleks antara kedua negara 

untuk segera melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Ia menginginkan kebijakan 

isolasionisme AS terhadap Kuba segera dihapuskan karena ia memandang bahwa sanksi 

embargo ekonomi AS yang bertahan puluhan tahun tersebut tidak adil dan telah membuat 

masyarakat Kuba menderita (Squires, 2015). 

 

PERAN BARACK OBAMA DAN IDEOLOGI DALAM NORMALISASI 

Salah satu faktor yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat 

(AS) dan Kuba adalah dikarenakan adanya konflik perbedaan ideologi. Bermula pada era 

Perang Dingin sarat perang ideologi dimana AS dengan paham liberalisme berseteru dengan 

Uni Soviet yang menganut komunisme, Kuba memilih untuk memihak kepada Uni Soviet 

karena AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba paska terjadinya insiden dimana 

Fidel Castro menasionalisasikan semua perusahaan AS di Kuba yang menjadi awal konflik 

diantara kedua negara pada tahun 1960. Peran Barack Obama sebagai presiden AS 

memegang peran penting dalam normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba dimana 

pada posisi tersebut ia dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan 

kepribadiannya. Salah satu kepribadian Obama yang dapat memengaruhi AS untuk 

merubah arah kebijakan luar negerinya adalah bahwa Obama bukan lah seseorang yang 

bersifat ideologis. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Obama pada tahun 2013 yang 

dikutip oleh Jeff Mason (2013) yang menyatakan bahwa: “I am not a particularly 

ideological person.” Obama tidak terlalu memikirkan pentingnya ideologi dari suatu negara 

dan membuat faktor ideologi tersebut menjadi sebuah alasan buruknya hubungan AS 

dengan negara yang memiliki perbedaan ideologi tersebut sehingga memengaruhi 

kepentingan nasional AS. Hal tersebut berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Obama, dimana salah satu kebijakannya yakni ia memutuskan untuk 



membuka dialog dengan Kuba yang bertujuan untuk melakukan normalisasi hubungan 

diplomatik tanpa memandang ideologi komunisme Kuba yang pernah bertentangan dengan 

pemikiran yang dianut oleh AS pada era Perang Dingin yang telah berakhir dua dekade yang 

lalu. 

Kebijakan AS terhadap Kuba tersebut merupakan salah satu implemetasi dari dasar 

perubahan kebijakan politik luar negeri AS pada pemerintah Obama, yang pada pemerintah 

sebelumnya lebih menggunakan pendekatan isolasi kemudian berubah menjadi kebijakan 

engagement (Leogrande & Kornbluh, 2015). Perubahan arah kebijakan tersebut 

mempertimbangkan sebuah argumen bahwa kebijakan isolasionis yang selama ini 

dijalankan, terlebih terhadap Kuba, tidak hanya gagal untuk merubah situasi dan kondisi 

sesuai dengan kepentingan nasional AS, namun juga membuat citra jelek AS dalam 

dinamika politik internasional dan membuat AS dihakimi sebagai negara yang arogan dan 

berpotensi mengancam keamanan nasional. Obama dengan sukses meyakinkan 

pemerintahannya, baik jajaran eksekutif maupun Kongres (meskipun tidak semua setuju), 

bahwa ideologi Kuba yang tetap bertahan hingga lebih dari setengah abad tersebut tidak lah 

mudah untuk dirubah dan tidak lagi mengancam keamanan nasional AS serta kebijakan 

isolasionis tidak lagi efektif. Oleh karena itu, Obama memutuskan untuk merubah 

pendekatan AS, dari isolationist menjadi engagement. Kebijakan-kebijakan AS 

berlandaskan engagement policy diyakini sebagai salah satu faktor keberhasilan yang dapat 

melancarkan proses normalisasi. Salah satu aplikasi dari pendekatan kebijakan engagement 

tersebut adalah dengan membuka negosiasi dengan Kuba. 

Dibawah kebijakan yang baru, dalam  Presidential Policy Directive yang dikeluarkan oleh 

White House mengenai normalisasi AS dan Kuba, Obama menekankan AS untuk 

memperluas dan mempromosikan hubungan dengan Kuba untuk memajukan kepentingan 

bersama; dan meningkatkan perekonomian melalui sektor kunjungan, perdagangan dan 

arus informasi yang bebas dan bersifat dua arah antara AS dan Kuba (Obama, 2016). 

Terdapat dua tujuan utama dari arahan kebijakan resmi presiden tersebut: (1) untuk 

membantu masyarakat Kuba mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, dan (2) untuk 

mendorong adanya kerja sama sebagai mitra di kawasan Amerika Latin yang  mampu untuk 

bekerja dengan AS dalam menghadapi dan menangani permasalahan-permasalahan yang 

ada di kawasan, seperti perubahan iklim, penyakit, dan perdagangan gelap. Kebijakan 

tersebut disusun untuk menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat Kuba; 

mempromosikan penghormatan terhadap HAM; memperkuat keamanan dan pertahanan 

nasional; membangun kembali kerja sama dalam bidang kesehatan, penegakan hukum, dan 

migrasi; serta memperkuat kepemimpinan di belahan bumi bagian barat. 

Mengutip pidato bersejarah Obama pada tanggal 17 Desember 2014 yang menandai 
perubahan kebijakan luar negeri AS terhadap Kuba mengenai normalisasi hubungan 
diplomatik, ia  menyatakan bahwa: 
 

“In the most significant changes in our policy in more than fifty years, 
we will end an outdated approach that, for decades, has failed to 
advance our interests, and instead we will begin to normalize 
relations between our two countries.  Through these changes, we 
intend to create more opportunities for the American and Cuban 
people, and begin a new chapter among the nations of the Americas.” 
 

Dari kutipan pidato tersebut dapat dilihat bahwa AS melalui Obama mengakui apabila 
kebijakan yang telah diterapkan terhadap Kuba selama lebih dari lima dekade tersebut telah 
gagal untuk memenuhi kepentingan AS.  Obama menambahkan, “I do not believe we can 
keep doing the same thing for over five decades and expect a different result.  Moreover, it 
does not serve America’s interests, or the Cuban people, to try to push Cuba toward 



collapse.” (Obama, 2014). Kepentingan yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah untuk 
menghentikan paham dan rezim komunisme di Kuba dan mendukung persebaran 
demokrasi, kesejahteraan dan kondisi dalam negeri Kuba yang stabil. Meskipun telah 
diterapkan berbagai cara untuk mencapai kepentingan tersebut, seperti sanksi berupa 
embargo ekonomi hingga hubungan diplomatik yang telah diputus, namun fakta yang terjadi 
adalah bahwa hingga saat ini Kuba masih dipimpin oleh seorang Castro yang didukung oleh 
partai tunggal yakni Partai Komunis Kuba yang telah berkuasa lebih dari setengah abad yang 
lalu. Obama menambahkan bahwa tidak ada satu pun warga Kuba maupun AS yang berhak 
menerima sanksi tersebut dan sudah saatnya kedua negara memiliki pendekatan yang baru. 

Salah satu indikator yang membuktikan bahwa kebijakan isolasionis AS disebut gagal dapat 
dilihat pada sektor ekonomi. Sejak era Perang Dingin, AS telah menerapkan sanksi embargo 
ekonomi, komersial, dan finansial secara total dan telah berhasil memengaruhi negara 
aliansinya serta organisasi-organisasi keuangan dunia seperti World Bank dan IMF untuk 
tidak memberikan bantuan dana kepada Kuba dengan tujuan untuk membuat ruang gerak 
perekonomian Kuba semakin sempit dan hanya bergantung pada Uni Soviet. Embargo 
ekonomi kepada Kuba tersebut merupakan sanksi AS terlama dan paling komprehensif 
terhadap suatu negara di dunia (Leogrande, 2015). Sejak era Presiden John F. Kennedy yang 
pertama kali menerapkan sanksi embargo ekonomi secara total kepada Kuba, telah terlewati 
sejumlah 10 presiden AS yang mempertahankan kebijakan embargo tersebut. Meskipun 
kebijakan yang diambil para presiden tersebut berbeda-beda, terdapat presiden yang 
mengencangkan dan ada yang mengendurkan, ada yang ingin memperberat sanksi, dan ada 
pula presiden yang berupaya menjalin hubungan kembali dengan Kuba, namun pada 
akhirnya kebijakan tersebut tetap bertahan selama lima dekade hingga pada masa 
Pemerintahan Presiden Obama. 

Joy Gordon (2012) dalam artikelnya yang berjudul “The U.S. Embargo against Cuba and the 
Diplomatic Challenge to Extraterritoriality” menyebutkan bahwa sanksi tersebut telah 
gagal diaplikasikan mengacu pada dua argumen. Pertama, apabila sanksi ekonomi tersebut 
ditujukan untuk mengakhiri rezim komunis dibawah Castro, maka kebijakan tersebut telah 
gagal karena rezim tersebut masih bertahan hingga saat ini meskipun posisi Fidel sebagai 
presiden Kuba telah digantikan oleh sang adik yaitu Raul, serta eksistensi Partai Komunis 
Kuba masih bertahan sebagai satu-satunya partai politik yang diizinkan dan berkuasa di 
Kuba. Kedua, jika tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk mendukung masyarakat Kuba 
dalam kebebasan mengemukakan pendapat dan aspirasi mereka terhadap sistem politik 
yang ada di Kuba, maka kebijakan sanksi embargo AS itu juga telah dianggap gagal karena 
bahkan pembangkang paling vokal di Kuba pun mengkritik embargo tersebut sehingga tidak 
ada satu pun rakyat Kuba yang merasa bahwa sanksi tersebut mewakili aspirasi masyarakat 
Kuba (Gordon, 2012). Hal tersebut berimplikasi pada gagalnya persebaran demokrasi oleh 
AS yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Kuba dikarenakan adanya sentimen 
negatif terhadap pemerintah AS akibat adanya sanksi embargo ekonomi tersebut. 
Masyarakat Kuba akan lebih memilih untuk mendukung kebijakan pemerintahannya 
daripada mendukung sistem yang disebarkan oleh negara yang membuat negaranya berada 
dalam kesulitan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada dua sub-bab pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa Pemerintah AS di bawah Barack Obama melakukan perubahan 
kebijakan luar negeri terhadap Kuba berupa normalisasi hubungan diplomatik didasari oleh 
dua alasan utama, yakni (1) meningkatnya tekanan dari negara-negara Amerika Latin 
terhadap kebijakan AS yang diterapkan kepada Kuba, dan (2) pemikiran dan persepsi 
Obama bahwa perbedaan ideologi sudah dianggap tidak relevan dan mewakili kepentingan 
nasional AS  sehingga kebijakan isolasionis dianggap sudah tidak lagi efektif dan sudah 
sewajarnya untuk dirubah. 
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