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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah ilmu yang memiliki topik 

yang menarik karena terpusat pada manusia dan budaya yang berbentuk kelompok 

di seluruh dunia. Ruang lingkup dan kompleksitas interaksi dalam kelompok-

kelompok tersebut dapat saling bersinggungan sehingga Hubungan Internasional 

menantang untuk dipelajari. Ilmu HI juga berpusat pada hubungan antar 

pemerintah-pemerintah dunia yang berhubungan erat dengan aktor lainnya 

(seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan bahkan pelaku 

bisnis invidu) serta struktur sosial, dan pengaruh geografik-sejarah.  

 Bagaimanapun, hubungan antar kelompok tersebut memiliki tujuan yang 

sama yaitu mencapai kelayakan dan kesejahteraan melalui pembangunan yang 

didasari oleh kerjasama dengan kelompok lainnya untuk lebih maju. Hal tersebut 

dalam Hubungan Internasional dikenal sebagai proses globalisasi. Globalisasi 

dalam Hubungan Internasional, bagaimanapun, tidak serta-merta diterima oleh 

seluruh ahli yang memiliki kontribusi dalam membangun teori-teori dalam ilmu 

HI.  

 Diantara banyak pemikir ekonomi politik klasik perlu diketahui bahwa 

terdapat tiga orang kontributor yang paling berpengaruh, yaitu Adam Smith, 

David Ricardo dan Karl Marx. Kontribusi teori dari Karl Max sendiri pada waktu 
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itu merupakan salah satu pemikiran yang berbeda dan cenderung ingin keluar dari 

sistem ekonomi politik klasik yang mengkhendaki lepasnya kontrol oleh 

pemerintah melalui penghapusan hambatan terhadap seluruh aktivitas ekonomi 

antar negara.
1
 

 Karl Marx (1818-1883) tidak pernah sepenuhnya diuraikan seperti sebuah 

teori dari Hubungan Internasional. Marx terkenal dengan teori Marxisme, yaitu 

suatu pandangan dalam HI yang  mengkritik ekonomi politik klasik dan berfokus 

pada pembagian kelas sosial, yaitu kelas kapitalis (pemilik modal) dan kaum 

proletariat (kaum kelas pekerja), yang masing-masingnya memiliki fungsi yang 

berbeda dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Pandangan Marxisme 

merepresentasikan sistem kapitalisme, ditunjukkan melalui penekanan pentingnya 

analisa historis pasca-kolonialisme, melalui kepemilikan komoditas yang dimiliki 

oleh kaum kapitalis, dimana komoditas tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya 

dapat memenuhi kebutuhan pemiliknya, baik yang dikonsumsi langsung, maupun 

sebagai alat produksi.
2
 Sedangkan kaum proletariat memiliki fungsi sebagai 

tenaga kerja dari seluruh proses produksi ekonomi tersebut.  

 Umumnya, pemerintahan dan kebudayaan dari suatu masyarakat 

memperkuat pola tertentu dari dominasi kelas terkait dengan cara produksi 

sehingga terbentuk dua bagian komponen dari hubungan tersebut, yaitu kekuatan 

dan hubungan produksi. Selain itu, di bawah kedua kelas yang berbeda 

                                                           
1
 Diana Hunt. 1989. Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms. 

Great Britain: BPCC Weathons Ltd, hal. 9. 
2
 Karl Marx. 2004. Kapital : Sebuah Kritik Ekonomi Politik Buku Pertama. Indonesia: Hasta Mitra, 

hal. 3.  
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kepentingan tersebut, kelas yang berkuasa adalah kaum kapitalis karena mereka 

mampu mendominasi negara dan menggunakan negara sebagai alat untuk 

mencapai kepentingannya sendiri. Dengan demikian, Marxisme dalam teori 

Hubungan Internasional menekankan hubungan yang kuat antara aspek-aspek 

ekonomi, politik dan sosial dari aktivitas dan organisasi sosial.
3
  

 Dalam pandangan Marxisme, akumulasi komoditas merupakan fokus 

utama untuk terus-menerus memperoleh sarana pertahanan hidup, seperti inovasi 

yang memungkinkan pertumbuhan tingkat profit dan menghilangkan daya 

kompetisi kompetitornya. Dengan begitu hasil dari pembangunan yang melalui 

mode produksi tersebut adalah aspek positif dari bentuk kapitalisme. Dalam mode 

produksi kapitalis hubungan antara skruktur hegemoni dan mode produksi 

ditempatkan dalam perjuangan kompetitif untuk realisasi nilai keuntungan di 

arena komoditas antara badan-badan yang terpisah dari modal dan di antara 

ekonomi nasional, dimediasikan  pada satu sisi melalui mekanisme rumit dari 

intervensi dan regulasi negara, sedangkan di sisi lain melalui kekuatan di dalam 

arena kompetisi antar-negara untuk pembagian nilai- nilai keuntungan yang 

tersedia dalam dunia pasar.
4
 Pendapatan profit bagi kaum kapitalis dapat 

dilakukan dalam beberapa cara, yaitu melalui pengaturan upah pekerja, tenaga 

pekerja, dan pengaturan hari kerja. Tentunya pengurasan tenaga kerja tersebut 

dapat menimbulkan ketidaksamarataan ekonomi (economy inequality) karena 

adanya pengurasan hasil dari produksi tenaga kerja oleh kaum kapitalis. 

                                                           
3
 Diana Hunt. 1989. Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms. 

Great Britain: BPCC Wheatons Ltd., hal. 19. 
4
 B. K. Gills. 2006. Theories of International Relations Vol. III: Historical Materialism and 

International Relations Theory. Great Britain: TJ International Ltd., hal. 42. 
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 Setelah lama berdebat mengenai relevansi prinsip-prinsip teori Marxisme 

dalam menganalisis masalah keterbelakangan, pada tahun 1950-an Paul Baran 

menganalisa teori Marxisme sebagai sumber pemahaman tentang keterbelakangan 

ekonomi. Pada waktu itu Baran menyajikan sebuah analisa yaitu kendala bagi 

pertumbuhan ekonomi di negara terbelakang yang dikenal sebagai teori 

Neomarxisme. Menurutnya, analisa keterbelakangan tersebut dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu perhitungan sejarah asal-usul keterbelakangan dengan menelusuri 

era imperialisme Barat pada abad ke-17 hingga ke-18, sebuah periode dimana 

kapitalis Eropa berhasil mengumpulkan kekayaan dari negara-negara non-Eropa 

dan analisa bentuk keterbelakangan itu sendiri dengan melihat masalah bahwa 

perekonomian pada saat itu didominasi oleh pedesaan yang produk marjinal  dari 

tenaga kerja dalam bidang pertanian mendekati nol, dan industrialisasinya 

memiliki kepentingan untuk menyerap kelebihan populasi pertanian.
5
  

 Neomarxisme percaya bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat dicapai  

melalui keterlibatan negara dalam produktivitas dan penggunaan surplus secara 

adil. Jika terjadi permbangunan ekonomi maka massa di negara berkembang 

tersebut harus menggantikan keberadaan aliansi kelas penguasa yang ada, 

mengambil kontrol pada surplus ekonomi dan harus segera pindah ke jalur 

pembangunan sosialis dengan menarik diri dari sistem kapitalis internasional.
6
  

 Salah satu fenomena yang dapat menjadi contoh perkembangan sistem 

Neoliberalisme adalah dengan adanya sistem pembangunan ekonomi di wilayah 

                                                           
5
 Diana Hunt. 1989. Economic Theories of Development. Great Britain: BPCC Wheatons Ltd., hal. 

166. 
6
 Diana Hunt Op. Cit. hal. 67. 
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Amerika Latin, khususnya Bolivia dan Venezuela, oleh bangsa Eropa Barat sejak 

tahun 1930-an sampai 1940-an dan  oleh bangsa Amerika Utara sejak tahun 1943 

sampai 1958. Pada saat itu para ahli ekonomi Amerika Latin tengah berjuang 

mengatasi masalah Great Depression tahun 1930-an dan gangguan lanjut lainnya 

terhadap sistem ekonomi internasional yang disebabkan oleh Perang Dunia II 

1935-1945.
7
 Untuk menjalankan kebijakan neoliberal pada saat itu membutuhkan 

pengakuan bahwa sistem ekonomi Laissez Faire saja tidak cukup, sehingga 

dibutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih modern dan terintegrasi yang mengarah 

pada titik dimulainya Washington Consensus pada tahun 1989 yang sebelumnya 

didahului oleh Neoliberalisme otoriter Amerika Latin di Chili dan Argentina.
8
 

 William I. Robinson, seorang profesor Fakultas Sosiologi Universitas 

California-Santa Barbara, yang juga mengajar dan menulis tentang kapitalisme 

global, Amerika Latin, perubahan sosial dan demokrasi, berpendapat bahwa 

kapitalisme terjadi di suatu negara berkembang dan melalui sistem 

ketergantungan antarnegara. Sistem ketergantungan antar negara tersebut adalah 

dimana negara-negara terhubung satu sama lain melalui pembagian tenaga kerja 

dan aktivitas perdagangan serta keuangan alam sebuah pasar yang terintegrasi 

secara internasional. Dominannya kekuatan kapitalis adalah ketika masa berjaya 

Amerika Serikat dalam Perang Dunia II dengan mendirikan sistem Bretton Woods 

pada tahun 1944 sebagai suatu sistem multilateral pasca-perang yang lebih 

                                                           
7
 Ibid., hal. 44. 

8
 Hector E. Schamis. 1991. “Reconceptualizing Latin America Authoritarianism in the 1970s: From 

Bureaucratic-Authoritarianism to Neoconservatism.” 
http://www.jstor.org/stable/422361?seq=1#page_scan_tab_contents (diakses pada 02 
September 2015). 

http://www.jstor.org/stable/422361?seq=1#page_scan_tab_contents
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condong pada kegiatan perdagangan dan hubungan moneter dari dunia kapitalis 

yang dapat diregulasi dalam suatu cara yang stabil.
9
   

 Prospek akumulasi kaum kapitalis sendiri untuk menghasilkan profit sudah 

dimulai sejak tahun 1980-an dengan empat karakteristik pembangunan yang 

terkait dengan globalisasi kapitalis, seperti hubungan tenaga kerja berdasarkan 

deregulasi/penghapusan aturan pemerintah dalam dunia bisnis dan fleksibilisasi 

tenaga kerja; ekspansi ekstensif yang menjalin hubungan negara Dunia Ketiga dan 

Negara Maju ke dalam suatu sistem ekonomi kapitalis, dan ekspansi yang 

dilakukan dengan privatisasi, deregulasi negara, dan otoritas regulasi; penciptaan 

sebuah hukum global dan struktur regulasi untuk memfasilitasi terjadinya 

akumulasi dalam dunia, seperti World Trade Organization (WTO); dan 

pemberlakuan gaya Neoliberal terhadap negara Dunia Ketiga dengan 

menyediakan program penyesuaian yang menciptakan kondisi bagi bebasnya 

aktivitas akumulasi kapital di dalam dan di luar negeri serta harmonisasi 

akumulasi di seluruh dunia, sehingga Neoliberalisme membawa kesatuan bagi 

kapitalisme global.
10

  

 Semakin berkembangnya kebijakan Neoliberal di Bolivia dan Venezuela 

pada saat itu membuat iklim ekonomi juga semakin merosot dengan ditandai 

munculnya krisis yang dimulai pada awal abad ke-21. Sistem Neoliberal dilihat 

tidak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan masyarakat. Selain itu, krisis 

                                                           
9
 William I. Robinson. 2008. Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization 

Perspective. United States of America: The Johns Hopkins University Press, hal. 12. 
10

 William I. Robinson. 2008. Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization 
Perspective. United States of America: The Johns Hopkins University Press, hal. 16. 
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legitimasi negara dan otoritas publik meningkat sehingga menjadi pertanyaan 

jutaan bahkan miliaran orang di seluruh dunia.  

 Dengan melihat pandangan Marxisme dan Neomarxisme sebelumnya, 

maka pandangan Neoliberalisme dapat dilihat perbedaannya dalam beberapa cara. 

Dalam hal kekuasaan negara, pembangunan negara tidak hanya diatur oleh 

negara, tetapi juga melibatkan peran institusi multilateral dan aktor-aktor non-

negara lainnya untuk menghindari kegagalan pasar dengan mendorong kerjasama, 

seperti yang ada pada World Trade Organization (WTO), International Monetary 

Fund (IMF) dan World Bank (WB). Pentingnya peran negara pun hanya berfungsi 

untuk menciptakan rasa saling percaya yang terwujud dalam perilaku saling 

bergantung antar negara untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan, seperti 

contoh koordinasi yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 

1970-an.
11

 

 Kebijakan Neoliberalisme yang diterapkan di Bolivia dan Venezuela pada 

tahun 1980-an lebih banyak didominasi oleh Amerika Serikat dengan berbagai 

institusi liberalnya yang mampu mengintervensi kedaulatan negara-negara di 

kedua negara tersebut. Amerika Serikat sendiri memiliki kemampuan yang sangat 

besar dan mampu menguasai negara-negara tertinggal seperti Bolivia maupun 

Venezuela pada saat itu karena kebergantungan negara tertinggal terhadap 

berbagai bantuan yang diberikan ataupun dipinjamkan oleh lembaga keuangan 

Amerika Serikat. Dengan adanya hubungan kerjasama tersebut, negara-negara 

                                                           
11

 Herbert Kitschelt. 2003. Continuity and Change in Contemporary Capitalism. United States of 
America: Cambridge University Press,  hal. 371. 
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tersebut dengan segera tunduk pada setiap kebijakan yang ditentukan oleh 

Amerika Serikat.  

 Menafsirkan negara bagian Amerika Serikat sebagai pemain peran 

kepemimpinan atas nama kepentingan transnasional kapitalis merupakan 

penjelasan yang menarik seperti yang dapat kita lihat ketika Amerika Serikat 

menerapkan konsep hegemoni dan ketertiban dunia untuk mempelajari Bolivia 

dan Venezuela, daripada hanya sekedar mengetahui penjelasan kemajuan dari 

kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Negara-negara bagian di Amerika 

Serikat telah jelas memimpin dalam menata ulang sistem kapitalisme dunia.  

 Bagaimanapun, hampir semua Amerika Latin pada saat itu, khususnya 

Bolivia dan Venezuela, telah mengadopsi kebijakan yang berorientasi pada pasar 

global atau neoliberal. Setelah pemerintah melakukan perubahan pada kebijakan 

impornya yang sebelumnya melakukan inisiatif industri substitusi impor menjadi 

industri ekspor, terjadi kesulitan ekonomi karena berkurangnya peran negara 

dalam perekonomian sehingga terjadi ketimpangan ekonomi diantara masyarakat 

kedua negara itu sendiri itu sendiri.  

  Pembangunan Bolivia dan Venezuela juga dikondisikan oleh pengaruh 

Amerika Serikat dan meningkatnya kekuatan perusahaan-perusahaan 

transnasional serta hambatan- hambatannya juga dibebankan oleh lembaga 

keuangan internasional. Walaupun demikian, dalam beberapa tahun terakhir 

gerakan menolak sistem neoliberalisme dan globalisasi telah mulai muncul 

sebagaimana yang dibuktikan dalam perubahan politik menjadi Politik Kiri (Left 
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Politics) yang mulai menyebar di beberapa negara Amerika Latin dan munculnya 

berbagai gerakan progresif dan organisasi masyarakat sipil. Dengan kata lain, 

Bolivia dan Venezuela mendapatkan kesempatan untuk mengejar integrasi 

regionalnya sebagai sarana untuk membangun dunia yang tidak hanya terdiri dari 

beberapa negara yang mendapatkan penyamarataan dalam hal ekonomi maupun 

militer serta kesempatan untuk mendapatkan keadilan.  

 Bolivia dan Venezuela dalam menghadapi sistem Neoliberalisme yang 

telah menciptakan krisis ekonomi memiliki cara tersendiri untuk bangkit dari 

kejatuhannya. Kecenderungan untuk mencari alternatif perdagangan dengan 

Amerika Serikat pun terus menurun, secara khusus oleh Venezuela yang mulai 

memperkuat hubungan ekonominya regional, khususnya negara Kuba. Selain itu, 

perlawanan terhadap Neoliberalisme yang disebut juga sebagai kolonialisme 

modern menjadi semakin luas dan pergeseran ke Politik Kiri di kawasan tersebut 

menjadi representasi tantangan untuk hegemoni Amerika Serikat, sehingga 

Amerika Serikat menganggap itu sebagai ancaman yang serius terhadap pola 

pembangunan kapitalis yang telah ada di wilayah tersebut. Organisasi masyarakat 

sipil dan gerakan sosial di seluruh Amerika yang menekan pemerintah daerah pun 

turut mengikuti kemajuan masyarakat sipil. 
12

  

 Revolusi sosial yang dilakukan masyarakat Bolivia maupun Venezuela 

merupakan hal yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini karena kedua negara 

tersebut yang sebelumnya mengalami ketergantungan dengan bangsa-bangsa yang 

                                                           
12

 Richard L. Harris. 2008. Latin America’s Response to Neoliberalism and Globalization. Nueva 
Sociedad NRO. 214 Marzo-Abril.  
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lebih maju setelah melakukan revolusi sosial ternyata dapat bertumbuh dan 

membangun wilayahnya dengan kebijakan pemerintah yang lebih jelas, seperti 

adanya posisi yang jelas ketika menghadapi investor asing dan pengendalian ketat 

dalam mengawasi sumber daya yang vital bagi kepentingan nasionalnya; negara 

mengambil alih aktivitas ekonomi dan melibatkan seluruh golongan masyarakat 

setempat; hingga aliansi dengan negara-negara penganut sistem sosialisme,
13

 

sehingga Bolivia maupun Venezuela menjadi lebih berkembang dan 

diperhitungkan dari situasi sebelumnya. Walaupun sebelumnya kedua negara 

tersebut menerapkan sistem ketergantungan pada negara maju memiliki banyak 

kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dan bantuan luar negeri lainnya, 

ternyata hal tersebut justru menciptakan ketimpangan antar kelas sosial di negara- 

negaranya sehingga kelas yang rendah mulai menyadari pentingnya melakukan 

gerakan sosial untuk mendapatkan kemajuan dan keadilan ekonomi-sosial.  

 Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas penjelasan tentang: 1) 

Penyebab munculnya krisis tahun 1997-2002 di Bolivia dan Venezuela; 2) 

Respons serta upaya-upaya negara Bolivia dan Venezuela menghadapi sistem 

neoliberalisme khususnya pada masa krisis tahun 1997-2002; dan 3) Perbedaan 

dan persamaan antara negara Bolivia dengan Venezuela dalam menghadapi krisis 

tahun 1997-2002? 

1. 2 Perumusan Masalah 

                                                           
13

 Budi Winarno. 2014.  Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: Center of Academic 
Publishing Service, hal. 79. 
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 Berdasarkan latar belakang skripsi yang telah dijabarkan sebelumnya, 

studi ini akan merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini: 

1) Apa penyebab krisis keuangan tahun 1997-2002 di Bolivia dan Venezuela? 

2) Apa respons serta upaya-upaya negara Bolivia dan Venezuela dalam 

menghadapi sistem neoliberal pada masa krisis keuangan tahun 1997-2002? 

3) Apa perbedaan dan persamaan antara negara Bolivia dengan Venezuela dalam 

menghadapi krisis keuangan tahun 1997-2002? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

strategi Bolivia dan Venezuela dalam menghadapi sistem Neoliberalisme. Bolivia 

dan Venezuela yang berada di bawah kekuasaan negara maju yang menerapkan 

sistem Neoliberalisme dengan dampak yang buruk pada masyarakatnya sehingga 

dibutuhkan revolusi sosial untuk seluruh masyarakat Bolivia dan Venezuela untuk 

keluar dari sistem kapitalisme yang eksploitatif tersebut. Oleh karena itu, menurut 

penulis, negara Dunia Ketiga yang berada di bawah sistem Neoliberalisme dapat 

melepaskan diri dari perbudakan kapitalis melalui pembentukan ketegasan 

pemerintah dalam mengontrol setiap pemanfaatan sumber daya nasional yang 

dimilikinya. Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui penyebab penyebab krisis keuangan tahun 1997-2002 di 

Bolivia dan Venezuela.  
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2) Untuk mengetahui dan memahami respons serta upaya-upaya negara Bolivia 

dan Venezuela dalam menghadapi sistem neoliberal pada masa krisis keuangan 

tahun 1997-2002. 

3) Untuk dapat memahami perbedaan dan persamaan antara negara Bolivia 

dengan Venezuela dalam menghadapi krisis keuangan tahun 1997-2002. 

 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi para peneliti: sebagai bahan pembanding dan acuan pada topik 

yang serupa untuk pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang 

sudah dibahas oleh penulis. 

2. Manfaat bagi para akademisi: sebagai bahan referensi bagi para akademisi yang 

akan mempelajari studi terkait perkembangan Bolivia dan Venezuela dalam 

ekonomi-politiknya yang masih dipengaruhi oleh studi kebijakan ekonomi-politik 

Amerika Serikat. 
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3. Manfaat bagi sosial: sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan 

masyarakat umum di bidang ekonomi-politik dalam mengatasi keterbelakangan 

nasional maupun internasional, khususnya negara Indonesia yang sedang dalam 

proses pembangunan, dan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di belahan 

dunia lainnya.  

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat enam bab yang berdasarkan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I:      PENDAHULUAN  

Bab I terdiri dari uraian sub-bab yang meliputi latar  belakang masalah 

yang mendasari pentingnya penelitian, pembatasan dan perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II:     KERANGKA BERPIKIR 

Bab II ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

rangkuman beberapa literatur (buku dan jurnal) sebagai sumber data 
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dan bahan bagi penulis, teori-teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan topik penelitian.  

BAB III:     METODE PENELITIAN 

Bab III menjabarkan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data 

yang akan digunakan, metode-metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan  teknik analisis data yang akan digunakan 

untuk memperoleh dan mengolah data yang didapatkan berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.  

 

BAB IV:     HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV studi ini akan terbagi menjadi dua sub- bagian yaitu 

Hasil dan Pembahasan Penelitian. Pada hasil penelitian, penulis akan 

menjabarkan data-data langsung yang didapatkan dari berbagai 

sumber literatur. Sedangkan pada pembahasan penelitian akan 

menganalisis hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah 

didapatkan sebelumnya.  

BAB V:     KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab I ini menguraikan pokok-pokok kesimpulan, saran-saran atau 

pendapat yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan topik studi ini berdasarkan hasil dan analisa penelitian yang 

telah dijabarkan sebelumnya.  
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