
BAB II 

Sejarah Hubungan Amerika Serikat - Kuba  

& Dinamika Perkembangan eDiplomacy Amerika Serikat 

  

 Bab ini akan membahas mengenai sejarah hubungan diplomatik AS - Kuba,  

mulai sebelum Perang Dingin hingga pada upaya normalisasi hubungan bilateral, 

yakni pada periode kepemimpinan Barack Obama. Kemudian akan dilanjutkan 

dengan pembahasan mengenai dinamika perkembangan eDiplomacy AS mulai dari 

awal terbentuknya hingga eDiplomacy menjadi salah satu intsrumen penting dalam 

politik luar negeri AS.  

 

II.1 Sejarah Hubungan AS - Kuba 

 Sebagai negara yang secara geografis berdekatan, AS dan Kuba secara 

otomatis terlibat dalam hubungan bilateral, baik itu hubungan bilateral yang bersifat 

kooperatif  maupun konfrontatif. Dilihat dari kronologisnya, hubungan bilateral 

kedua negara tersebut sudah terjalin cukup lama. Sub bab ini kemudian akan 

membahas bagaimana hubungan kedua negara, mulai dari kedekatan yang sempat 

terjalin hingga peristiwa-peristiwa konfrontasi turut menjadi poin-poin penting 

dalam dinamika hubungan bilateral AS dan Kuba. 

 

II.1.1 Hubungan AS - Kuba Sebelum Perang Dingin  

 Sebagai imbalan dari bantuan yang diberikan AS terhadap Kuba dalam 

merebut kemerdekaannya, pada bulan Februari 1901, Senator Oliver Platt dari AS 

mengajukan Platt Amandemen. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 22 

Mei 1903 ini, menjadi dokumen penanda ditariknya seluruh pasukan militer AS 

dari wilayah Kuba yang kemudian menandakan kemerdekaan Kuba sebagai sebuah 

negara (U.S. Department of State, 2001). Platt Amandemen ini menjadi tonggak 

awal yang signifikan dalam hubungan bilateral AS - Kuba. Walaupun dinyatakan 

sebagai negara merdeka, Platt Amandemen yang kemudian diadopsi dalam 

konstitusi Kuba  tersebut, mengatur bahwa AS memiliki hak intervensi terhadap 

urusan dalam negeri Kuba. 

 Secara garis besar, terdapat tiga poin utama perjanjian Platt Amandemen. 



 Pertama, bahwa pemerintah Kuba tidak akan pernah masuk ke dalam setiap 

perjanjian dengan pihak asing yang akan merusak kemerdekaan Kuba, atau dengan 

cara apapun mengizinkan pihak atau kekuatan asing untuk mengontrol atas setiap 

bagian dari pulau tersebut. 

“That the government of Cuba shall never enter into any treaty 

or other compact with any foreign power or powers which will 

impair or tend to impair the independence of Cuba, nor in any 

manner authorize or permit any foreigh power or powers to 

obtain by colonization or for military or naval purposes or 

otherwise, lodgment in or control over any portion of said 

island” (United States Senate, 1901)  

 

Kedua, Kuba menyetujui AS akan ikut campur untuk pelestarian 

kemerdekaan Kuba, untuk melindungi kehidupan properti, dan kebebasan individu, 

dan untuk pemakaian kewajiban yang dikenakan oleh perjanjian Paris. 

“That the government of Cuba consents that the United States 

may exercise the right to intervene for the preservation of 

Cuban independence, the maintenance of a government 

adequate for the protection of life, property, and individual 

liberty, and for discharging the obligations with respect to 

Cuba imposed by the Treaty of Paris on the United States, now 

to be assumed and undertaken by the government of Cuba” 

(United States Senate, 1901) 

 

Ketiga, Kuba berkomitmen menyediakan AS tanah yang diperlukan untuk 

mengisi batu bara atau angkatan laut stasiun pada titik-titik tertentu yang disepakati.  

“That to enable the United States to maintain the 

independence of Cuba, and to protect the people thereof, as 

well as for its defense, the government of Cuba will sell or 

lease to the United States lands necessary for coaling or naval 

stations at certain specified points, to be agreed upon with the 

President of the United States” (United States Senate, 1901). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar II.1. Platt Amandemen 

  

Sumber:  U.S. Department of State 

   

 Pada tanggal 29 Mei 1934, Platt Amandemen akhirnya dicabut berdasarkan 

kebijakan Good Neighbour Policy di masa kepemimpinan Presiden Franklin D. 

Roosevelt (U.S Congress, 2001). Oleh karena diberlakukannya kebijakan baru 

tersebut, AS harus mengurangi tingkat intervensi militer dan berupaya menjalin 

hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Kuba (Torriente, 1930). 

Periode 1933 - 1940, Kuba secara de facto dipimpin oleh Batista sementara secara 

de jure pada periode 1940 - 1944. Batitsa membentuk hubungan diplomatik yang 

sangat baik dengan AS. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan 

bantuan baik secara ekonomi maupun militer dari AS, yang kemudian digunakan 

untuk mempertahankan kekuasaannya. Rakyat Kuba merasa banyak dirugikan 

selama kepemimpinan Batista sehingga melakukan pemberontakan untuk 

menggulingkan rezim tersebut (History.com editors, 2009).  

 Setelah pemberontakan pertama gagal, pada tanggal 1 Januari 1959, Fidel 

Castro memimpin pasukan geurilla dan berhasil menggulingkan pemerintahan 

diktator Fulgencio Batista. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi Kuba. Rezim 

pemerintahan Batista yang dipenuhi praktik korupsi yang sangat tinggi, membawa 

Kuba pada jerat hutang internasional dan krisis ekonomi besar-besaran. AS 

memanfaatkan kesempatan tersebut melalui “misgivings over the revolutionaries”, 

yakni pemberian bantuan untuk revolusi Kuba dengan harapan Kuba akan 

meningkatkan hubungan baik dengan AS (The Guardian, 2011). 



 Namun, setelah kepemimpinan berganti kepada Fidel Castro, Kuba 

dibangun dengan sistem satu partai sebagai negara soialis komunis. Kemudian Fidel 

Castro mengusir tentara AS dan pada tanggal 17 Mei 1959, Fidel Castro 

mengesahkan undang-undang Agraria yang menyatakan pemeritah Kuba 

mempunyai hak untuk menyita tanah dari perusahaan asing yang berada di Kuba, 

termasuk perusahaan AS. Tercatat bahwa Kuba menasionalisasikan 386 korporasi 

AS yang terdiri dari 105 pabrik gula, 13 swalayan, 18 perusahaan penyulingan, 61 

pabrik tekstil, 12 perusahaan kereta api, dan seluruh bank AS (Thomas, 1978).  

 

Tabel II.1 Daftar 20 korporasi AS yang dinasionalisasikan oleh Kuba 

No Nama Korporasi Jumlah Kerugian (USD) 

1 Cuban Electric Company 267.568.414 

2 North American Sugar Industries, Inc 97.373.415 

3 MOA Bay Mining Company 88.349.000 

4 United Fruit Sugar Company 85.100.147 

5 West Indies Sugar Corp. 84.880.958 

6 American Sugar Company 81.011.240 

7 ITT as Trustee 80.002.794 

8 Exxon Corporation 71.611.003 

9  The Fransisco Sugar Company 52.643.438 

10 Starwood Hotels and Resorts Worlwide,Inc. 51.128.927 

11 International Telephone and tlegraph Co. 50.676.964 

12 Texaco, Inc. 50.081.110 

13 Manati sugar Company 48.587.848 

14 Bangor Punta Corporation 39.078.905 

15 Nicaro Nickel Company 33.014.083 

16 The Coca-Cola Company 27.526.239 

17 Lone Star Cement Company 24.881.287 

18 The New Tuinucu Sugar Company 23.336.080 

19 Colgate-Palmolive 14.507.935 

20 Braga Brothers, Inc. 12..612.873 

Sumber: www.washingtonpost.com 

http://www.washingtonpost.com/


 

  Hal ini memicu ketegangan hubungan diplomatik antara AS - Kuba. Sebagai 

respon atas tindakan nasionalisasi perusahaan AS di Kuba ini, pada tahun 1960, 

Presiden AS, Dwight Eisenhower melakukan embargo ekonomi, yakni dengan 

menghentikan seluruh kegiatan perdagangan ekspor-impor, membekukan 

pemberian bantuan terhadap Kuba, dan mengisolasi Kuba dalam seluruh aktivitas 

perdagangan dengan negara-negara sekutu AS (Cropper, 1999). 

Hubungan kedua negara semakin memanas ketika AS mengetahui bahwa 

Kuba memulai hubungan baru dengan Uni Soviet. Uni Soviet berjanji membantu 

Kuba, baik bantuan secara ekonomi maupun persediaan senjata militer. Berawal 

dari revolusi Kuba pada tahun 1959 yang merupakan gerbang konfrontasi AS - 

Kuba, ditambah kedekatan Kuba dengan Uni Soviet semakin menimbulkan 

kekhawatiran AS terhadap melebarnya pengaruh Uni Soviet di Amerika Latin, yang 

akan berdampak pada munculnya semangat revolusi rezim komunisme yang lebih 

besar (Gillian, 1993). Aliansi Kuba dengan Uni Soviet tersebut membuat Kuba kini 

semakin berani dalam menentang AS. Hal ini terlihat dengan bagaimana Kuba 

menginisiasi gerakan-gerakan anti AS di wilayah Amerika Latin untuk memperkuat 

rezim komunismenya. Sebagai respon atas hal tersebut, pada tanggal 3 Januari 1961 

Eisenhower menarik Duta Besar AS dari Havana dan menghentikan hubungan 

diplomatik dengan Kuba (Associated Press, 2014). 

  

II.1.2 Hubungan AS – Kuba pada Periode Perang Dingin  

Pengesahan undang - undang Agraria pada tanggal 17 Mei 1959 rupanya 

memicu lahirnya golongan oposisi rezim Fidel Castro. Penyitaan aset-aset 

masyarakat Kuba yang berstatus ekonomi kelas menengah atas menjadi pemicu 

kemarahan warga Kuba. Kelompok oposisi ini memutuskan bermigrasi ke Florida- 

AS dan kemudian membentuk kelompok anti-Castro (Central Intelligence Agency, 

2016). Dibawah kepemerintahan Dwight Einshower, AS membentuk Front 

Democratic Revolusioner (FDR) pada tanggal 5 November 1959 yang dikelola oleh 

Central Inttelligence Agency (CIA). FDR sendiri merupakan gabungan dari 

kelompok anti-Castro seperti  kelompok oposisi Kuba dan Gerakan Pemulihan 

Revolusioner Kuba. Pemerintah AS telah mengeluarkan anggaran sebesar US$ 13 

juta untuk pembiayaan FDR yang berjumlah sekitar 1.400 orang. Kelompok 



pemberontak rezim Castro ini dinamai “Brigade 2506” (Central Intelligence 

Agency, 2016). 

Pada tanggal 20 Januari 1961, secara resmi kekuasaan Dwight Eisenhower 

diambil alih oleh Presiden John F. Kennedy. Selanjutnya, pada bulan April 1961 

atas perintah Presiden Kennedy, Brigade 2506 melakukan penyerangan pada 

beberapa titik daerah di Kuba. Diawali dengan menyerang dua landasan pacu Kuba, 

tiga pangkalan militer dan bandara Antonio Maceo Kuba yang masing-masing 

dilengkapi dengan bom, roket dan senapan mesin dalam upaya untuk 

menghancurkan angkatan udara Kuba. Strategi ini bertujuan untuk melumpuhkan 

dan menghancurkan seluruh alat dan perangkat militer udara Kuba (Campbell B. 

E., 2011). 

Tragedi tersebut dilaporkan oleh Fidel Castro kepada badan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Dr. Raul Roa selaku Perdana Menteri Kuba kala 

itu melakukan mobilisasi militer dan menangkap orang-orang yang dianggap 

sebagai pihak pemberontak. Tidak hanya itu, Kuba juga membentuk pasukan anti 

revolusi yang ditempatkan di masing-masing wilayah Kuba. Namun, aksi tersebut 

tidak mengubah kebijakan AS, malah sebaliknya AS semakin gencar dalam 

melakukan invasi untuk menggulingkan rezim Castro (The National Security 

Archive, 2001). 

Pada tanggal 17 April 1961, Brigade 2506 kembali melanjutkan misinya 

dengan melakukan pendaratan di dua titik, yakni tepatnya di Pantai Giron dan Playa 

Larga, di Teluk Babi. Namun upaya yang dilakukan AS berhasil digagalkan oleh 

Fidel Castro karena telah diketahui sebelumnya. Pasukan Kuba telah lebih dahulu 

bersiap siaga terhadap kemungkinan-kemungkinan serangan yang dilakukan AS, 

sehingga serangan balik yang dilakukan Kuba jauh lebih besar daripada serangan 

yang dipersiapkan oleh pasukan Brigade 2506. Penyerangan pasukan imigran AS 

dilumpuhkan dengan menghancurkan persediaan senjata AS dan menangkap rakyat 

yang anti terhadap Fidel Castro. Selain itu, rencana AS dalam menjatuhkan bom di 

pangkalan udara San Antonio de Los Banos Kuba telah diantisipasi dengan 

mengamankan pesawat-pesawatnya sebelum serangan udara terjadi. Kegagalan 

invasi Teluk Babi ini membuat citra AS semakin memburuk (BBC News, 2011).  

Gambar II.2 Bay of Pigs in Cuba 



 
Sumber: Zleitzen at Wikimedia Commons 

 

Pada tanggal 21 April 1961, Presiden Kennedy dalam sebuah konferensi 

pers menyatakan suatu pernyataan bahwasanya pertempuran benar-benar akan 

berakhir. Pernyataan yang dikemukakan tersebut, dimaknai sebagai sebuah 

pengakuan kekalahan AS dalam peristiwa invasi Teluk Kuba. 

“...There's an old saying that victory has a hundred fathers and 

defeat is an orphan. What matters,” he says, is only one fact, “I am 

the responsible officer of the government...” (The National Security 

Archive, 2001). 

 

 Peristiwa berakhirnya invasi Teluk Babi ini mendorong semakin 

menegangnya hubungan antara AS - Kuba. Hal tersebut disebabkan karena pada 

masa  Perang Dingin terjadi bipolaritas yang menjadikan tatanan dunia terbagi 

menjadi dua blok, yaitu blok barat yang berideologi demokrasi liberal dan dipimpin 

oleh AS serta blok timur yang berideologi komunis dan dipimpin oleh Uni Soviet. 

Perang Dingin antara dua negara besar ini berdampak pada Kuba, karena Kuba 

merupakan negara yang menerapkan blok kiri dalam kiblat ideologi negaranya. 

Kuba dalam mengantisipasi kemungkinan serangan-serangan AS selanjutnya, 

kemudian meminta bantuan Uni Soviet untuk menempatkan rudal miliknya di 

beberapa titik wilayah di Kuba (The Atlantic, 2012).  

Babak baru ketegangan kedua negara dikenal dengan peristiwa krisis misil 

Kuba. Pada tanggal 14 Oktober 1962, pesawat U-2 Spy milik AS berhasil 

mengambil gambar secara diam-diam  di atas kawasan Kuba. Dari gambar yang 

berhasil  didapatkan, terlihat jelas sebuah instalasi Intermediate Range Balistic 

Missiles (IRBMs) yang dibangun oleh Uni Soviet di Kuba (Brenner, 1998). Pesawat 

U-2 Spy berhasil mengenali misil balistik SS-4 ukuran medium milik Uni Soviet. 

Hal ini memancing kemarahan AS, karena mengetahui Uni Soviet memasok misil 

nuklir di Kuba  untuk menyerang AS. Informasi bahwa Uni Soviet membangun 



instalasi misil nuklir di Kuba menyebabkan AS berada pada situasi keamanan 

darurat, karena letak instalasi nuklir tersebut sangat dekat dengan pantai Florida.  

 Pasca laporan tersebut diterima, Presiden Kennedy segera mengadakan 

pertemuan darurat dengan Excecutive Committe of the National Security Council 

(ExComm) yang merupakan kumpulan penasehat Presiden Kennedy. Dari hasil 

keputusan rapat yang dilakukan, Presiden Kennedy memutuskan untuk melakukan 

blokade perairan (naval blockade) mengelilingi Kuba guna mencegah Uni Soviet 

membawa lebih banyak suplai misil nuklir ke Kuba. Disamping itu, AS juga 

memosisikan misilnya di Turki (John F. Kennedy, 1962). 

 Krisis misil ini terjadi selama dua pekan, hingga tanggal 26 Oktober 1962 

akhirnya kedua belah pihak menyadari resiko akan terjadi perang nuklir. Presiden 

Uni Soviet, Nikita Khrushchev, mengirimkan dua buah surat kepada Presiden 

Kennedy. Surat pertama berisi tentang kesediaan Uni Soviet menarik misil 

nuklirnya dari Kuba jika AS berjanji tidak akan melakukan invasi terhadap Kuba, 

dan surat kedua berisi pernyataan bahawa Uni Soviet bersedia menarik misil 

nuklirnya di Kuba secara keseluruhan apabila AS bersedia untuk menarik seluruh 

misil nuklir Jupiter yang berlokasi di Turki ( Blum, McFeely, Morgan, Jr, & 

Stammp, 1963).  

 Pada 27 Oktober 1962, AS mengirimkan surat balasan melalui telegram 

yang berisikan persetujuan atas dua usulan yang diusulkan oleh Nikita Khrushchev.  

1.) You would agree to remove these weapons systems from Cuba 

under appropriate United Nations observation and supervision; and 

undertake, with suitable safeguards, to halt the further introduction 

of such weapons systems into Cuba; 2.) we, on our part, would agree 

upon the establishment of adequate arrangements through the 

United Nations to ensure the carrying out and continuation of these 

commitments; (a) to remove promptly the quarantine measures now 

in effect and (b) to give assurances against an invasion of Cuba and 

I am confident that other nations of the Western Hemisphere would 

be prepared to do likewise” (Lililian Goldman Law Library, 2008) 

 

Berdasarkan pernyataan yang dinyatakan oleh AS ini, kedua negara yakni 

AS dan Uni Soviet menyepakati jalan damai untuk mengakhiri ketegangan dengan 

melakukan perjanjian bahwa AS akan memindahkan misil yang ada di Turki dan 

Uni Soviet akan memindahkan misil miliknya yang ada di Kuba. 

 



II.1.3 Hubungan AS - Kuba Pasca Perang Dingin 

 Pada tahun 1963, kepemimpinan John F. Kennedy digantikan oleh Presiden 

Bill Clinton. Di awal kepemimpinannya, Clinton memberlakukan embargo 

perdagangan, larangan ketat pada pengiriman uang dan remitansi perjalanan. AS 

berharap dengan membatasi aliran Dollar ke Kuba akan menghambat pertumbuhan 

ekonomi negara tersebut, sehingga rezim Castro tergulingkan (Stellman, 2016).  

 Namun, kebijakan yang sangat berbeda dikeluarkan oleh Presiden AS, 

Jimmy Carter diawal kepemimpinannya pada tahun 1977. Dalam pidatonya, 

Charter bahkan menyerukan kata normalisasi dalam hubungan diplomatik kedua 

negara.“I have concluded that we should attempt to achieve normalization of our 

relations with Cuba” (Carter,1977). 

 Selanjutnya, pada tahun 1978, Carter menghapus larangan pengiriman 

uang. Walaupun pengiriman uang harus dilakukan dengan kontrol dan regulasi 

yang ketat, yakni Kuba hanya bisa mengirim maksimal US$500 kepada keluarga 

mereka dan itu harus semata-mata untuk membantu kerabat mereka dengan biaya 

emigrasi. Pada tahun 1981, Ronald Reagan menggantikan Jimmy Carter dalam 

memimpin AS. Terkait hubungan diplomatik dengan Kuba, Reagan mengeluarkan 

kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan Carter. Fokus utama Reagan 

adalah menyebarkan nilai-nilai demokrasi yang dianutnya kepada negara-negara 

yang otoriter terhadap rakyatnya, sehingga dalam hal ini AS ingin mengubah 

ideologi yang dianut negara Kuba. 

“Democracy involves the right of the people freely to determine their 

own destiny. The exercise of this right requires a system that 

guarantees freedom of expression, belief and association, free and 

competitive elections, respect for the inalienable rights of 

individuals and minorities, free communications media, and the rule 

of law” (Statement of Principles and Objectives, 1984). 

 

Hal tersebut tentu saja tidak diindahkan oleh Castro. Respon yang 

dikeluarkan AS karena  kepentingannya di Kuba tidak terealiasi membuat 

hubungan kedua negara semakin memburuk. Situasi kemudian diperparah ketika 

pada saat terjadinya konflik antara AS dan Timur Tengah, Presiden Reagan 

memasukkan Kuba ke dalam  lima daftar negara sponsor terorisme. Pada tahun 

1993, secara resmi Presiden Bill Clinton memerintah AS. Clinton melakukan 

kodifikasi terhadap sanksi embargo yang dijatuhkan terhadap Kuba dalam Cuban 



Democracy Act. Sanksi tersebut dikeluarkan dengan alasan penolakan Castro 

terhadap proses demokratisasi serta inkonsistensi pemerintahan Castro dalam 

menerapkan standar Hak Asasi Manusia, seperti membatasi ruang gerak orang-

orang Kuba dalam kebebasan bersuara, berekspresi, dan lain lain (Helmes Burton 

Act, 2001). 

Pada tahun 2001, terjadi peralihan kekuasaan AS kepada Presiden George 

W. Bush. Dibawah kekuasaan Presiden Bush, hubungan antara AS - Kuba tidak 

mengalami perubahan yang signifikan walaupun sebelumnya AS telah 

mengeluarkan berbagai sanksi yang mengekang Kuba. Bush menekankan bahwa 

dibawah kekuasaannya, AS tetap akan mempertahankan kebekuan hubungan 

diantara kedua negara. Namun pada kenyataannya, ancaman yang diberlakukan 

oleh pemerintah AS dianggap gagal untuk mengubah pandangan Kuba mengenai 

demokrasi. Selain itu, banyak kalangan mengkritisi sikap AS yang menerapkan 

sanksi-sanksi terhadap Kuba seperti Helms Burton Act (The New York Times, 

2014). 

Pada tanggal 13 Agustus 2006, kepemimpinan Fidel Castro atas Kuba yang 

telah berlangsung selama 40 tahun beralih kepada adiknya yaitu Raul Castro (CNN, 

2006). Dengan membawa idealisme yang sama, Raul Castro memimpin Kuba 

dengan mewarisi sistem pemerintahan sebelumnya. Namun di bawah 

kekuasaannya, Castro bersedia untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang 

dianggap sudah tidak relevan dengan masa sekarang (Havana Times, 2013).  

Pada tahun 2009, Barrack Obama resmi menjabat sebagai presiden AS yang 

ke-44. Ia memiliki keinginan untuk merangkul negara-negara yang memiliki 

hubungan tidak harmonis dengan AS sebelumnya. Dinamika hubungan AS - Kuba 

telah mencatat sejarah panjang, bahkan ketegangan hubungan kedua negara ini 

telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Namun dibawah kepeminpinan Barrack 

Obama, AS bersedia untuk kembali menjalin persahabatan dengan negara sosialis 

Kuba (USA Today, 2009). 

 

II.2  Dinamika Perkembangan eDiplomacy AS 

 Tingginya intensitas penggunaan internet merupakan salah satu latar 

belakang AS dalam melakukan Revolusi Web 2.0. The International 

Telecommunications Union (ITU) menyatakan bahwa lebih dari 600 miliar 



individu di seluruh dunia memiliki akses terhadap internet, atau sekitar 87% dalam 

perhitungan secara global. Penggunaan platform-platform media sosial menjadi 

sangat masif, seperti Facebook yang merupakan platform penjangkau massa 

terpopuler memiliki 955 juta pengguna aktif per akhir Juni 2012 (International 

Communication Union, 2012). AS sebagai negara dengan pertumbuhan teknologi 

yang sangat tinggi menjadikan teknologi informasi dan komunikasi tersebut 

menjadi alat diplomasi publik dalam mencapai kepentingan luar negerinya 

(Hanson, 2012). 

Berdasarkan sejarah  perkembangannya, AS bukanlah negara yang menaruh 

perhatian khusus pada pengembangan teknologi dan informasi sebagai instrumen 

dalam tatanan pemerintahannya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Wilson 

Dizard Jr. (2001) yang berjudul Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the 

Information Age, menyatakan mengenai sejarah panjang keengganan AS  terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tatanan pemerintah 

(Hanson, 2012). Faktanya, dari berdirinya kantor eDiplomacy hingga menjadi 

program yang besar seperti saat ini telah melewati berbagai kegagalan. 

 Penemuan eDiplomacy di AS berawal sejak tahun 1998, hal ini merupakan 

akibat dari penyelidikan serangan Blue Ribbon Panel (BRP) AS terhadap 

pemboman di Afrika Timur. Pada  tahun 2002, eDiplomacy secara resmi didirikan  

oleh Menteri Luar Negeri Collin Powell. Hal ini diyakini sebagai akibat dari 

peristiwa  terorisme 9/11. Sejak saat itu, pemerintah AS mulai menyadari bahwa 

persepsi internasional memiliki konsekuensi terhadap kondisi domestik secara 

cepat dan menjadikan eDiplomacy sebagai isu keamanan nasional. AS 

menginvestasikan $US16 sebagai dana awal untuk membangun kantor eDiplomacy 

(Ross, 2012). Ketika AS meluncurkan agenda war on terror, diplomasi publik 

khsusunya eDiplomacy menjadi pilihan kedua setelah penyerangan militer dan 

sebagai instrumen utama dalam pertempuran (Zaharna, 2009). 

 Namun, kantor eDiplomacy di bawah kepemimpinan Sekretaris Collin 

Powell yang kemudian berdiri menjadi Departemen Knowledge Management tidak 

berkembang dengan baik (Dizard, 2001). Hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang 

bekerja di kantor tersebut kurang dari enam orang hingga tahun 2009. Menurut  

Dizard, latar belakang pemimpin merupakan salah satu faktor tebesar dalam 



perkembangan eDiplomacy ini. Dilihat dari kronologisnya, eDiplomacy pertama 

kali didirikan oleh sekretaris  Collin Powel yang berasal dari latar belakang 

pemimpin militer berteknologi tinggi, sehingga memiliki citra visioner yang cukup  

baik. Akan tetapi, Powell tidak mampu menjalankan agenda eDiplomacy ini sesuai 

visi dan misi yang telah dibuat (Diplo Foundation, 2012). 

 Selanjutnya, eDiplomacy AS dipegang oleh Sekretaris Richard Boly, 

pemimpin yang berasal dari latar belakang wirausaha yang sering dijuluki “si sabuk 

hitam dalam birokrasi jiu-jitsu”. Kemampuan Richard dalam menarik pegawai 

merupakan awal mula  terciptanya masa depan eDiplomacy AS (Hanson, 2012). 

Namun hingga akhir tahun 2006, perkembangan eDiplomacy masih terbilang 

stagnan, karena anggaran yang dialokasikan untuk eDiplomacy tersebut terbilang 

masih sangat minim. Hal ini berdampak pada  inovasi teknologi yang belum terlalu 

masif, adapun alat komunikasi yang digunakan masih seperti radio dan televisi 

(Office of Inspector General, 2011). Namun pada akhir 2006, Condoleeza Rice 

pemimpin kantor eDiplomacy selanjutnya, membuat suatu kebijakan baru yakni 

posting virtual. Posting virtual dirancang agar para penguna internet dapat 

mengunjungi laman resmi pemerintah AS untuk mengakses informasi serta dapat 

melakukan chatting online dengan diplomat AS (American Council on The 

Teaching of Foreign Languages, 2006).  

  Pada bulan Januari 2007, Biro Departemen Luar Negeri Program Informasi 

Internasional meluncurkan sebuah situs yang bernama America.gov. America.gov 

merupakan situs web yang mempublikasi berita mengenai kegiatan Presiden serta 

aparatnya dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, situs ini juga menyediakan 

berbagai fitur seperti Webcast, Blog, YouTube, Twitter, Facebook, bahkan Second-

Life yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan audio atau text 

chat secara gratis (Nakamura & Susan, 2007). Tidak lama setelah itu, Departemen 

Luar Negeri AS juga merilis Co.Nx. yang merupakan sebuah aplikasi yang 

ditangani oleh 15 staff eDiplomacy AS. Aplikasi ini berupa video dan obrolan 

interaktif yang dapat digunakan Departemen Luar Negeri dalam melakukan diskusi 

internal maupun intra-agensi. Aplikasi yang menyimpan kerahasiaan negara ini, 

sangat dijaga ketat sehingga tidak bisa dibobol oleh hacker. Adapun tujuan 

penciptaan aplikasi tersebut adalah untuk efisiensi biaya transportasi serta efisisensi 



waktu. Dalam kepemimpinannya, Rice melakukan transformasi menyeluruh dalam 

sistem eDiplomacy AS serta memberikan kerangka acuan bagaimana arah 

eDiplomacy tersebut kedepan. Namun hingga pada saat itu, eDiplomacy masih 

belum secara resmi digunakan oleh pemerintah AS (Hanson, 2012). 

Pedoman dasar yang dibuat Rice menjadi sumber acuan bagi penerusnya, 

yakni Sekretaris Hillary Clinton. Dalam pidato yang berlangsung di Universitas 

George pada bulan Februari 2008, Clinton mengungkapkan bahwasanya akan 

dilakukan modernisasi besar-besaran oleh Departemen Luar Negeri AS  dalam 

sistem tatanan kebijakannya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pada 

kebebasan dalam mengapresiasi inovasi teknologi. Hal ini terlebih dahulu akan 

ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi dan media secara resmi oleh 

Departemen Luar Negeri (Clinton, 2008). Hillary Clinton juga telah menyebutkan 

mengenai eDiplomacy 21st Century Statecraft di hari pertamanya menjabat sebagai 

Menteri Luar Negeri AS (Kersaint, 2010). Dalam pidatonya, Clinton 

mengungkapkan bahwa agenda 21st Century Statecraft merupakan pelengkap bagi 

kebijakan luar negeri tradisional dengan instrumen yang telah diadaptasi dan 

diinovasi yang mampu memberikan pengaruh bagi jaringan, teknologi, dan 

demografi di dunia yang saling terhubung (Posner & Ross, 2011). 

We are adapting our statecraft by reshaping our development and 

diplomatic agendas to meet old challenges in new ways and by 

developing one of America’s great assets inovation. This is 21st 

Century Statecraft: Complementing traditional foreign policy tools 

with newly innovated and adapted instruments of statecrafts that 

fully leverage the networks, technologies,and demographics of our 

interconnected world” (U.S. Department of State, 2009). 

 

Presiden Obama diawal pemerintahannya rutin melakukan pembaharuan 

laman pemerintahan, penambahan media sosial seperti Facebook, Twitter dan 

Myspace untuk mempopulerkan teknologi informasi internet dalam penerapan 

eDiplomacy (Jiang, 2013). Hal tersebut senada dengan komitmen yang diutarakan 

Obama di hari pertamanya menjabat sebagai Presiden AS dengan penandatanganan 

memorandum “Transparency and Open Government”, yang di dalamnya tercantum 

bahwa teknologi Web 2.0 merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk masuk ke 

dalam pengetahuan yang lebih luas di berbagai komunitas di dunia (Dale, 2010). 

Kebijakan 21st  Century Statecraft ini, merupakan usaha Departemen Luar Negeri 



AS dalam melaksanakan komitmen Obama mengenai transparansi di pemerintahan 

serta untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah di luar negeri melalui 

penggunaan teknologi baru. Kebijakan ini merupakan penunjang keberhasilan 

diplomasi tradisional untuk mendorong pemerintah yang lebih transparan, 

partisipatif, dan akuntabel (U.S. Department of State, 2009).  

 Praktik eDiplomacy dalam kebijakan 21st Century Statecraft oleh 

Kementerian Luar Negeri diprakarsai oleh Alec Ross, seorang penasehat senior 

bidang inovasi Departemen Luar Negeri di bawah kepemimpinan Hillary Clinton 

yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS dari tahun 2009 hingga awal 2013. 

Ross bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan media sosial dalam 

bidang kenegaraan AS (Paris, 2013). Ross berpendapat bahwa proliferasi teknologi 

komunikasi dan informasi tidak hanya mengubah cara protes sosial namun juga 

merujuk kepada munculnya revolusi diplomasi. Selain itu, peningkatan penetrasi 

teknologi mobile  akan berpengaruh terhadap meningkatnya keikutsertaan antara 

pemerintah dan masyarakat serta masyarakat dan masyarakat. 

 

“These technologies are the platform for the  communications, 

collaboration, and commerce of the 21st century. More impportantly, 

they are connecting people to people, to knowledge and to global 

networks.” (U.S. Department of State QDDR, 2010) 

 

Implementasi kebijakan 21st Century Statecraft telah dimulai oleh 

Departemen Luar Negeri AS dengan  cara  menggeser seluruh karyawannya untuk 

menggunakan media sosial seperti Twitter, YouTube, dan Facebook dalam 

pekerjaanya. Kebijakan tersebut disusul dengan penciptaan sebuah situs web 

kompleks oleh Gedung Putih, yang secara menyeluruh sebagai inisiatif untuk 

menerapkan agenda 21st Century Statecraft dengan berbagai dimensinya seperti 

Internet Freedom dan pembinaan Civil Society 2.0 sebagai cara untuk menjadikan 

masyarakat sipil yang berbasis teknologi untuk mencapai tujuan kebijakan luar 

negeri AS, yang tidak terlepas dalam peningkatan layanan publik, stabilitas dan 

keamanan. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mengabdikan inovasi melalui 

kelembagaan penyedia pelatihan yang termasuk didalamnya penanganan media 

(Kersaint, 2010). 



Dalam implementasinya, Departemen Luar Negeri AS menggunakan 

bentuk komunikasi baru ini pada level kedutaan dan pemerintah pusat di 

Washington. Di satu sisi,  kedutaan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan 

media sosial dengan menargetkan pendengar melalui ketertarikan publik. Di sisi 

lain, pemerintah pusat membuat  forum-forum online sebagai wadah bagi para 

pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pejabat pemerintah. Pemerintah secara 

terbuka mengijinkan masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka di media 

online, baik  dalam hal penyaluran kritik dan saran atau sekedar meminta klarifikasi 

terhadap isu-isu pemerintahan. Departemen-departemen di Washington D.C. dan 

kedutaan besar AS di berbagai negara, dinilai sebagai pemimpin dalam 

menggunakan media sosial untuk kepentingan pemerintahan (Chinn, 2011). 

Dalam perkembangannya, akun resmi media sosial AS yang baru saja 

terbentuk terbilang sangat sukses dalam menarik perhatian publik. Hal ini terlihat 

dari pengikut akun Facebook dan Twitter resmi AS per Januari 2012 lebih dari 

delapan juta orang.  

 

Tabel II.2 Akun Media Sosial yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri AS 

Platform Number Total direct reach (9 August 2012) 

Facebook 288 pages 12,862,585 fans 

Twitter 196 accounts 1,883,344 followers 

Youtube 125 channels 16,337,350 video views with 26,900 

channel subscribers 

                           Sumber: U.S. State Department, 2012 

 Kantor eDiplomacy bertindak sebagai think tank teknologi terapan untuk 

Departemen Luar Negeri AS. Kantor eDiplomacy ini mempekerjakan tenaga ahli 

yang merupakan warga negara AS serta Warga Negara Asing yang dibagi menjadi 

tiga cabang, yakni Divisi Inovasi Diplomatik, Divisi Ilmu Kepemimpinan, dan 

Divisi Hubungan Pelanggan. Departemen Luar Negeri AS (2012) menyebutkan 

bahwa terdapat tujuh program utama dari eDiplomacy, yaitu Diplopedia, 

Communities @State, Corridor, The Virtual Student Foreign Service (VSFS), 

TechCamps, Dewan Suara Departemen Luar Negeri, serta Virtual Works 

Environment.  



Pertama, Diplopedia. Program ini merupakan Wikipedia internal 

Departemen Luar Negeri AS yang menggunakan perangkat MediaWiki secara 

gratis. Pada awal Oktober 2011, perangkat ini telah menerbitkan sekitar 14.519 

artikel, dengan sejumlah  4.698 pengguna terdaftar,  42.217 pengunjung setiap 

minggu, dan lebih dari 196,356 halaman yang diedit.  Sama seperti Wikipedia, 

seluruh pengguna dapat membuat dan mengedit artikel yang  telah dipublikasi. 

Artikel-artikel di Diplopedia ini bersifat rahasia dan hanya sebagai konsumsi para 

personel Departemen Luar Negeri AS.  

Kedua, Communities @State. Program ini merupakan sebuah blog komunitas 

yang didirikan pada tahun 2005,  memiliki 70 komunitas aktif dengan lebih dari 

46.500 entri, serta sekitar 5.600 komentar seputar manajemen kebijakan, 

kepentingan sosial dan bahasa. Forum ini merupakan sebuah komunitas yang 

memungkinkan para personel Departemen Luar Negeri AS  dapat berkolaborasi 

dengan para profesional untuk membentuk sebuah komunitas online yang dapat 

mempublikasikan informasi, terhubung dengan masyarakat, serta sarana untuk 

berdiskusi. Forum tersebut menggunakan platform Blog yang memungkinkan 

setiap anggota dapat mempublikasi konten deliberatif secara efisien. Selain 

publikasi, forum tersebut juga dapat digunakan sebagai wadah para personel 

Departemen Luar Negeri AS untuk menuangkan aspirasi. Selain itu, eDiplomacy 

juga menyediakan kuesioner up to date bagi para pengguna agar forum ini semakin 

berkembang. 

Ketiga, Corridor. Program ini merupakan platform jaringan Departemen Luar 

Negeri untuk semua karyawan yang memilki akses ke jaringan OpenNet yang  

diciptakan pada tahun 2011.  Program yang memiliki lebih dari 6.800 anggota ini, 

memiliki fitur yang setara dengan Facebook. Platform ini menggunakan perangkat 

lunak BuddyPress yang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Corridor 

berorientasi pada Departemen Urusan Luar Negeri dan lembaga lain yang 

menggunakan jaringan tidak terklasifikasi. Platform ini memungkinkan para 

pengguna untuk mempublikasi informasi diri mereka, memperluas jaringan 

koneksi, menambah wawasan, serta membentuk komunitas online. 

Keempat, The Virtual Student Foreign Service (VSFS). Program ini merupakan 

pemanfaatan teknologi dan sebuah layanan global untuk memfasilitasi keterlibatan 



kaum muda dalam berbagai bentuk praktik  diplomatik. VSFS memberi kesempatan 

bagi mahasiwa AS untuk melakukan diplomasi digital melalui jaringan yang 

disediakan oleh lembaga eDiplomacy. Informasi lengkap disediakan di laman 

www.state.gov/vsfs. 

Kelima, TechCamps. Program ini merupakan salah satu program eDiplomacy 

AS yakni berupa serangkaian acara  pelatihan berbasis teknologi di seluruh dunia. 

Program TechCamps ini ditargetkan pada level Direktur Eksekutif, sehingga 

jumlah partisipan yang berpartisipasi relatif kecil, yakni berkisar antara 40 - 120 

orang (Hanson, 2012). Berikut merupakan enam program pertama di awal 

berdirinya TechCamps. 

 

Tabel II.3 Program TechCamps AS 

TechCamp Themes 

Santiago (Chile), 20 November, 

2010 

Disaster Preparedness, climate change, 

civic engangement, economic, oportunity 

Jakarta (Indonesia), 19-20 May, 2011 Disaster Preparedness, climate change 

Vilnius (Lithuania), 29-30 June, 

2011 

Democracy and civic engagement 

Moldova, 5-16 July, 2011 Open government 

Montevideo (Uruguay), 30 

September – 1 October, 2011 

Education Education 

Sumber: Baked in and Wired, 2012 

 

Keenam, Dewan Suara Departemen Luar Negeri. Program ini merupakan 

kantor eDiplomacy yang secara aktif berkontribusi dalam berbagai forum internal, 

yang dikelola oleh Biro Manajemen dan kader Sekretaris Negara. 

Ketujuh, Virtual Works Environment. Program ini merupakan suatu  

program kantor eDiplomacy dalam upaya mengadopsi Windows SharePoint 

Services (WSS) di AS. Upaya penyebaran WSS  tersebut dipimpin oleh State 

Messaging and Archive Retrieval Toolset (SMART). 

 

Gambar II.3 Platform eDiplomacy  AS 

http://www.state.gov/vsfs


 

      ( Diplopedia)                                 (Corridor) 

 

(The Sounding Board) 

Sumber: Baked in and Wired, 2012 

 

Pada masa kepemimpinan Hillary Clinton, kantor eDiplomacy berkembang 

pesat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai peningkatan kinerja, yaitu: 1.) lebih dari 

150 personel pemerintah AS yang bekerja di Gedung Putih juga bekerja penuh 

untuk masalah-masalah eDiplomacy; 2.) lebih dari 900 orang yang bekerja untuk 

tugas luar negeri, mendedikasikan diri menjadi pekerja paruh waktu untuk 

eDiplomacy; 3.) AS mengoperasikan lebih dari 600 platform media sosial yang 

menjangkau lebih dari delapan juta orang (Rivoallan, 2014). 

Dalam kebijakan nasionalnya, AS memberikan perhatian khusus pada 

program eDiplomacy dikarenakan AS merupakan suatu negara dengan inovasi 

teknologi informasi dan komunikasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dari sekian 

banyaknya bentuk diplomasi, AS memilih menggunakan diplomasi berbasis digital 

untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Internet menjadi salah satu pilihan bagi 

AS, mengingat efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi tersebut. 



Hal ini membuat internet menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan 

luar negeri AS. Christodoulides (2005) mengatakan,  

“the Internet can be considered by governments as a unique 

diplomatic instrument, through its proper use they can ‘advertis’ not 

only their positions on different issues, but also promote their ideas 

worldwide. Such a function, if used in the right way. Helps the 

embassy, and as a result the state that it represents to create a 

positive image in the host state”. 

 

Menurut Hanson (2012) ada delapan kegunaan internet dan pembaharuan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk tujuan diplomatik (U.S. Department 

State, 2012), yakni sebagai berikut: 1.) Knowledge Management, sebagai wadah 

bagi pemerintah untuk mengoptimalkan dan menyalurkan pengetahuan serta 

gagasannya dalam mencapai kepentingan nasional di luar negeri; 2.) Diplomasi 

Publik, untuk mempertahankan kontak dan mempengaruhi audiens dengan 

pemanfaatan alat komunikasi baru sebagai sarana menyebarkan pesan; 3.) 

Manajemen Informasi, untuk  membantu mengagregasi arus informasi yang 

melimpah dan menggunakannya dalam pembuatan kebijakan serta membantu 

mengantisipasi gerakan sosial politik; 4.) Komunikasi dan Respon Konsuler, untuk 

menciptakan saluran komunikasi langsung dengan warga negara yang  berada di 

luar negeri; 5.) Tanggap Bencana,  sarana untuk memanfaatkan kekuatan teknologi 

penghubung dalam menanggulangi bencana; 6.)Internet Freedom, merupakan 

upaya penciptaan teknologi internet untuk digunakan secara gratis dan bebas tapi 

terikat, yang bertujuan untuk mempromosikan demokrasi dan kebebasan 

berpendapat untuk merusak rezim otoriter; 7.) Sumber Daya Eksternal, 

menciptakan mekanisme digital utuk mengembangkan keahlian eksternal dalam 

mencapai tujuan nasional; 8.) Perencanaan Kebijakan, untuk melakukan 

pengawasan yang efektif,  koordinasi dan perencanaan kebijakan internasional 

lintas pemerintah dalam menanggapi internasionalisasi birokrasi. 

 


