
BAB III 

Pengaruh eDiplomacy dalam Kesuksesan Normalisasi Hubungan 

Diplomatik Amerika Serikat - Kuba 

 

 Dinamika hubungan bilateral antara AS dan Kuba tidak serta merta berhenti 

pada berbagai peristiwa konfrontasi satu sama lain. Terpilihnya Obama menjadi 

Presiden AS pada tahun 2009 merupakan titik awal hubungan baru kedua negara. 

Setelah berbagai upaya restabilisasi hubungan, akhirnya pada Januari 2017 kedua 

negara berhasil melakukan normalisasi hubungan diplomatik secara penuh  setelah 

sempat terputus selama lebih dari lima dekade. Bab ini akan menjelaskan bentuk 

eDiplomacy AS dalam upaya normalisasi hubungan dengan Kuba serta respon 

Kuba terhadap eDiplomacy tersebut. Tidak hanya itu, bab ini juga akan 

menganalisis pengaruh eDiplomacy dalam kesuksesan normalisasi hubungan 

diplomatik kedua negara. 

  

III.1 Bentuk eDiplomacy AS dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan 

Kuba  

 Normalisasi hubungan AS - Kuba  merupakan salah satu  janji kampanye 

Obama, sehingga sejak terpilihnya Obama pada tahun 2009 berbagai upaya 

normalisasi hubungan mulai dilakukan oleh AS. Namun secara resmi, Presiden 

Obama melalui pidatonya baru mengumumkan keseriusan AS untuk mengambil 

langkah-langkah signifikan dalam melakukan upaya normalisasi hubungan  dengan 

Kuba  pada  tanggal 17 Desember 2014 (Gittleson, 2015). 

“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years, we will end an outdated approach that, for decades, has failed 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.” (The White House Office of the Press Secretary, 2016). 

  

Dalam upaya normalisasi hubungan tersebut, AS menggunakan berbagai 

cara demi terjalinnya kembali hubungan diplomatik kedua negara yang telah 

terputus sejak lima dekade lalu. Peran media massa  menjadi salah satu instrumen 



penting dalam kesuksesan normalisasi hubungan bilateral tersebut. Seperti yang 

telah dibahas dalam bab sebelumnya, teknologi informasi dan komunikasi telah 

menjadi bagian sehari-hari kehidupan masyarakat. Hal tersebut kemudian 

berdampak terhadap praktik diplomasi dan upaya pemerintah dalam meraih 

perhatian publik mancanegara (Dizard, 2001). 

Di era millineal ini, hampir setiap individu memiliki ketergantungan 

terhadap teknologi informasi digital. Alvarez, salah satu migran Kuba yang terjebak 

dalam konflik perbatasan Nikaragua, mengatakan, "This is our best friend, the 

phone. It's always on, always ready (Crahan, 2016)”. Hal inilah yang kemudian 

dimanfaatkan AS untuk melancarkan eDiplomacy-nya di Kuba. Ben Rhodes, 

pejabat Senior Dewan Keamanan Nasional AS dalam wawancaranya dengan The 

Atlantic, mengatakan bahwa pemberdayaan dan sikap yang terbuka merupakan 

strategi yang baik untuk menarik simpati Kuba. Tujuan utama penerapan 

eDiplomacy yang dilakukan AS adalah untuk mempengaruhi pola pikir pemerintah 

dan masyarakat Kuba (Goldberg, 2016). 

“by opening up… you’re going to empower the Cuban people. 

They’re going to get more resources; they're going to have more 

interconnectivity to the rest of the world”(Rhodes, 2016). 

 

III.1.1 Penghapusan Blokade Telekomunikasi Kuba  

Normalisasi hubungan diplomatik AS - Kuba memiliki implikasi yang luas 

bagi Kuba. Liberalisasi kerja sama perdagangan dan perjalanan antara AS - Kuba 

secara tidak langsung akan memperkuat ketergantungan Kuba terhadap kebutuhan 

internet. Bagi Kuba, pembukaan kembali hubungan diplomatik akan berimplikasi 

pada peningkatan akses teknologi digital dan internet, seperti smartphone  (Council 

on Foreign Relations, 2015). Namun data mengungkapkan, Kuba merupakan 

negara paling terisolasi kedua di dunia, karena akses koneksi internet yang sangat 

terbatas. Faktor utama stagnasi keterbatasan interenet ini disebabkan oleh embargo 

AS terhadap Kuba sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, serta ketakutan 

pemerintah Kuba akan masuknya paham liberalisme dan demokrasi jika  internet 

tidak dibatasi secara ketat (Freedom House, 2014). Jika dibandingkan dengan  

pedalaman India, Kuba merupakan negara terisolasi yang unik. India dan sebagian 

besar wialyah-wilayah lain yang terisolasi disebabkan karena angka melek huruf 



yang sangat rendah, berbeda dengan Kuba yang hampir 99% penduduknya melek 

huruf namun terisolasi dalam internet dan telepon (CIA, 2015).  

Blogger terkenal Kuba, Yoani Sanchez menyebut Kuba sebagai pulau yang 

terputus. Ketika internet menjadi sebuah kebutuhan pokok di kancah global, namun 

Kuba berada di peringkat terburuk untuk akses informasi dan kebebasan berinternet 

(Hamre, 2015). Freedom House menempatkan Kuba sebagai negara komunis 

dengan akses teknologi digital dan internet paling buruk diantara negara-negara 

komunis lainnya seperti China, Suriah, dan Iran (Tamayo, 2014). Layanan internet 

di Kuba hanya mencapai 5%, sementara untuk layanan jaring5an telepon seluler 

hanya mencapai 20%. Biaya konektivitas terbilang sangat tinggi jika dibandingkan 

dengan rata-rata pendapatan perkapita adalah $20 per bulan. Harga komputer 

termurah di Kuba sekitar $700 dan biaya akses internet publik $12 per jam 

(Freedom House, 2014). 

 

Tabel III.1 Daftar Penggunaan Telepon Seluler di Lima Negara Komunis 

State Population GDP % 

Household 

with 

Computers 

Mobile 

Cellular 

Telephone 

Subscripti-

ons 

Mobile 

Cellular 

Subscriptions 

per 100 

Population 

Cuba 11.8 M $77.15 B 12.9 

(2013) 

2,530,752 22 

Serbia 7.129 M $43.87 B NA 9,344,977 122 

Peru 30.97 M $202.6 B 30.9 

(2013) 

31,880,043 104 

Ecuador 15.9 M $100.9 B 35.7 

(2012) 

16,605,737 104 

Montenegro 621.800 K $4.588 B 51.3 

(2011) 

1,013,296 163 

Sumber: International Telecommunication Union n.d & World Bank, 2014 

 

Melihat situasi teknologi informasi Kuba tersebut, langkah  pertama yang 

diambil AS untuk memulai strategi eDiplomacy-nya dalam mewujudkan 

normalisasi hubungan dengan negara Cerutu tersebut adalah dengan menghapus 

blokade  telekomunikasi di Kuba. Faktor terbesar dalam dinamika revolusi 

teknologi informasi dan komunikasi Kuba kemudian dimulai ketika Federal 



Communications Commission (FCC) pada awal tahun 2015 menghapus Kuba dari 

214 wilayah yang jaringan komunikasinya di blokade oleh AS. Dengan 

penghapusan ini, perusahaan-perusahaan telekomunikasi AS tidak perlu lagi 

mendapatkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu untuk berbisinis disana.  

 

III.1.2 Pemberian Bantuan Teknologi dan Pelatihan Anti Penyensoran Dalam 

Agenda Internet Freedom 

Mengacu pada pembahasan dalam bab sebelumnya, internet freedom 

merupakan salah satu agenda dalam kebijakan 21st Century Statecraft AS. Biro 

Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja, memiliki program untuk 

memajukan pelaksanaan HAM dan kebebasan mendasar melalui kebijakan 

kebebasan berinternet. Program internet  freedom ini sendiri meliputi peningkatan 

kebebasan berinternet di negara-negara dengan kebebasan pers yang rendah seperti 

Cina, Vietnam dan Kuba. Pelaksanaan program ini memanfaatkan inovasi 

teknologi, pelatihan, penelitian, dan advokasi. Adapun tujuan dari agenda internet 

freedom tersebut adalah untuk memajukan kebebasan mengakses internet serta 

peningkatan teknologi untuk melindungi aktivitas online bagi orang-orang maupun 

organisasi yang mengalami pembatasan hak dalam mengakses internet (U.S. 

Department of State, 2008). 

 

Diagram III.1 Perbandingan Internet Freedom di 15 Negara 

 

Sumber: Freedom House, 2014 



 Berdasarkan  diagram tersebut, terlihat bahwa  Kuba merupakan negara 

dengan kebebasan berinternet paling rendah di dunia. Oleh sebab itu, agenda 

internet freedom ini merupakan salah satu program yang paling tepat dalam  

memulai pelakasanaan misi eDiplomacy AS terhadap Kuba. Langkah selanjutnya 

yang dilakukan AS adalah dengan melakukan inovasi teknologi, mengingat 

teknologi komunikasi di Kuba sangat minim  yang hanya dapat digunakan oleh 

orang-orang tertentu saja, seperti pemerintah. 

Selaras dengan visi Obama untuk meningkatkan penyerapan tekonologi 

informasi di Kuba, pasca D17 AS mulai membuka ekspor perangkat jasa serta 

telekomunikasi ke Kuba. Ketua Komunikasi Federal AS, Tom Wheeler, saat 

diwawancari oleh The Associated Press mengatakan bahwa AS akan  meningkatkan 

dukungan dalam peningkatan akses jaringan ke Kuba. Pada bulan Januari 2015, 

telah dilaksanakan pemasangan DSL dan 3G nirkabel di wilayah-wilayah di Kuba 

(U.S. Embassy in Cuba, 2016). Dalam akun Blog pribadinya, Wheeler mengunggah  

hasil dari kerjasama yang telah disepakati dengan pemerintah Kuba serta aktivitas 

selama melakukan kunjungan dan potensi pariwisata di negara tersebut. 

 

Gambar III.1 Peta Kabel internet bawah laut Kuba 

 

Sumber: Courtesy of submarinecablemap.com dalam (Morris, 2015) 

 

Selanjutnya pada bulan Februari 2015, pemerintah Kuba menurunkan tarif 

akses internet atas kerjasama dan mendapatkan sponsor dari AS. Penurunan biaya 

tersebut sebesar 50% dari biaya akses biasanya. Disamping itu, bagi masyarakat 

dengan pendapatan per bulan dibawah $20 diberikan tambahan potongan gratis 



sebesar 10%. Inovasi perkembangan teknologi internet di Kuba berkembang pesat, 

pada bulan Juni 2015, Kuba mengumumkan pendirian 35 hotspot Wi-Fi publik di 

setiap wilayah dengan biaya akses yang terjangkau (The Associated Press, 2015). 

Tidak lama kemudian, Senator AS, Jeff Flake, mengajukan anggaran Cuba Digital 

and Telecommmunication Advancement Act (Cuba DATA Act). Undang-Undang 

ini dibentuk untuk memfasilitasi ekspor telekomunikasi AS. Selain itu, RUU 

tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi Kuba untuk melakukan digitalisasi 

perekonomian (CNN News, 2015).  

Menurut laporan yang dikutip dari ABC News, satu minggu setelah 

kunjungan Obama ke Havana pada awal tahun 2016, perusahaan Google membantu 

memperluas akses Wi-Fi di negara tersebut dengan memasang Chrome dan headset 

online di sebuah  museum di Havana. Selanjutnya, perusahaan Google memasang 

aplilkasi Google Play dan Google Analytic secara gratis. Google mengklarifikasi 

bahwa pemasangan jaringan tersebut merupakan tahap awal untuk membantu Kuba 

dalam memperluas akses internet. Selanjutnya, Ketua Eksekutif Google, Eric 

Schmidt berkunjung ke Havana dan mendeklarasikan secara resmi bahwa Google 

akan membantu konektivitas internet Kuba secara gratis. Kebijakan tersebut 

disambut baik oleh Kuba, Maya Arevich, presiden perusahaan telekomunikasi plat 

merah Kuba, menyetujui untuk membuka pintu jaringan Google Global Cache 

(ABC News, 2016).  

Pengesahan perjanjian tersebut berarti pemerintah Kuba mengijinkan 

ETECSA1 menggunakan teknologi Google untuk mempercepat layanan populer 

seperti YouTube di level lokal. Dengan diadakannya kerja sama ini, diharapkan 

pengguna internet Kuba di masa depan dapat  menikmati layanan Google lebih 

cepat dari biasanya (Zillman, 2016). Sebenarnya, kehadiran Google sempat ditolak 

oleh pemerintah Kuba, namun berkat Alexis Leiva Machado, seorang seniman AS 

yang bekerja di Google, memiliki kemampuan berdiplomasi untuk mempengaruhi 

pemerintah Kuba mengenai arti penting internet di era informasi ini, sehingga 

negosiasi  dengan Pemerintah Kuba dapat terjalin. Pada bulan Januari 2015, 

Pemerintah Kuba menyetujui pembukaan hotspot Wi-Fi publik gratis pertama 

                                                           
1 ETECSA adalah perusahaan telekomunikasi monopoli di Kuba. Sistem komunis yang dianut 

Kuba, memberi wewenang kepada ETECSA untuk melakukan sensor dan  filter konten internet. 



sebagai bagian dari instalasi seni. Selanjutnya, pada tahun 2016, Google melakukan 

penambahan fasilitas internet gratis yaitu, Google+. Tidak hanya itu, media sosial 

seperti Twitter dan Facebook juga mengalami perkembangan pesat di Kuba setelah 

masuknya Google. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg dalam KTT Amerika 

mengusulkan pendirian cabang jaringan Facebook di Havana (Nelson, 2016).  

Selain itu, atas perintah Obama perusahaan-perusahaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) AS, seperti Perusahaan Cisco, mulai melakukan 

pelatihan terhadap masyarakat Kuba mengenai cara menggunakan aplikasi digital. 

Pemerintah AS melibatkan perusahaan-perusahaan swasta dalam melakukan taktik 

eDiplomacy-nya secara cepat mengambil bagian dalam setiap aspek teknologi 

komunikasi di Kuba. Tidak terbatas dalam menyediakan jasa pelatihan, perusahaan 

TIK AS lainnya seperti Verizon, T-Mobile dan Sprint  menyediakan akses layanan 

roaming di Kuba bagi orang-orang yang bepergian ke negara tersebut (Risen, 

2016).  

 

III.1.3 Platform Jaringan Sosial sebagai Instrumen eDiplomacy AS 

Merujuk kembali pada pengertian eDiplomacy yang dikemukakan oleh 

Fergus Hanson (2012) yang mendefenisikan eDiplomacy sebagai upaya 

penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka 

mencapai tujuan diplomatik. Platform internet dan kecanggihan teknologi yang 

digunakanpun tidak memilki batasan dan spesifikasi tertentu. Dalam sub bab ini, 

akan dijelaskan mengenai platform-platform yang digunakan oleh AS dalam 

pelaksanaan program eDiplomacy terhadap Kuba, yakni media massa, website, 

media sosial, dan social networking. 

Pertama, yaitu media massa. Program eDiplomacy yang dilakukan AS 

terhadap Kuba tidak terlepas dari peran media massa yang begitu besar. Media 

massa merupakan salah satu instrumen penting pemerintah yang sangat efektif 

dalam mempengaruhi persepsi publik. McCombs dan Shaw berpendapat bahwa 

“media shape what to think about not what to think” (McCombs & Shaw, 1972). 

Dalam bahasa lebih sederhana, pernyataan tersebut merujuk pada pengertian 

bahwa, masyarakat akan berpikir sesuatu yang diberitakan penting jika media 

menganggapnya penting. AS dengan kebebasan pers tertinggi di dunia memiliki 



berbagai jenis media massa yang berkontribusi dalam penyampaian misi diplomatik 

pemerintahan AS. 

 Dalam upaya normalisasi hubungan Diplomatik dengan Kuba, The New 

York Times, sebuah lembaga surat kabar harian AS, memiliki pengaruh yang sangat 

besar. Mengutip data dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa scholar AS 

seperti Paul Farhi yang menyebutkan bahwa titik balik dari terjadinya peristiwa 

D17 merupakan implikasi dari sebuah artikel yang diterbitkan oleh The New York 

Times (NPR News, 2015). Artikel yang berjudul, “Obama Should End the Embargo 

on Cuba” tersebut ditulis oleh salah satu editor The New York Times, Ernesto 

Londoño. Artikel tersebut ditulis dalam dua bahasa oleh Londoño, yakni bahasa 

Inggris dan Spanyol serta dipublikasi dalam situs resmi The New York Times. 

Tulisan tersebut berhasil menuai perhatian global, khususnya negara-negara 

Amerika Latin, Karibia, dan Kuba. Bahkan Granma, surat kabar nasional Kuba, 

menerbitkan artikel tersebut dan berhasil mendapat perhatian dari Raul Castro 

(Marie, 2015).  

Gambar III.2 Bentuk eDiplomacy melalui media massa 

 

 

 
Sumber: The New York Times, 2014 



Bagi publik AS sendiri, artikel tersebut menjadi perbincangan yang hangat 

karena hal tersebut merupakan aspirasi kebanyakan masyarakat AS yang belum 

tersampaikan. Hal ini tentu saja mengundang perhatian Obama, terlebih sebenarnya 

telah dilakukan negosiasi rahasia antara Obama dan Castro selama 18 bulan 

terakhir. Setelah artikel tersebut tersebar, Obama dan Castro melakukan 

pembicaraan melalui telepon. Lalu sehari setelah artikel tersebut dipublikasi, 

Obama dan Castro mengumumkan rencana normalisasi hubungan kedua negara 

secara resmi melalui televisi nasional masing-masing (The Washington Post, 2014).     

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gorman dan Seguin mengenai peran  

lembaga berita The New York Times dalam normalisasi hubungan diplomatik antara 

AS – Kuba, mengungkapkan bahwa The New York Times banyak sekali 

mempublikasi artikel tentang Kuba. Bahkan, dalam artikel profil pemimpin dunia 

yang diterbitkan  oleh The New York Times, Fidel Castro adalah pemimpin di 

dunia terbanyak kedua yang dibahas, mencapai 12.000 artikel publikasi. Artikel-

artikel yang ditulis membahas mengenai kediktatoran serta keotoriteran Rezim 

Fidel Castro selama 47 tahun kepemimpinannya saat memimpin Kuba. Artikel-

artikel tersebut membentuk persepsi baru bagi masyarakat Kuba yang mulai 

mengenal demokrasi dan HAM. Namun pada akhirnya, pihak The New York 

Times tetap meminta maaf kepada Kuba atas konten berita negatif yang 

menyudutkan mantan pemimpin Kuba tersebut. Artikel-artikel tentang Kuba 

yang diterbitkan, menjadi kategori dengan riwayat pencarian terbanyak dalam 

daftar berita The New York Times. The New York Times mengungkapkan bahwa, 

peningkatan riwayat pencarian tentang Kuba meningkat lima kali lipat, dari 46 

menjadi 214 dengan 27 berita publikasi dalam dua hari setelah D17 (Fullerton & 

Kendrick, 2017) 

  Tidak hanya The New York Times, stasiun televisi dan saluran berita AS 

seperti CNN News, NBC News, ABC News bahkan Miami Herald rutin dalam 

memberitakan hubungan AS dan Kuba. Hal ini terlihat sejak D17 pemberitaan 

tentang Kuba mendominasi media massa AS. Contohnya, NBC News meyiarkan 

27 berita tentang Kuba selama sebulan, atau dengan kata lain hampir setiap hari 

media tersebut mengangkat topik berita tentang Kuba (Moraes, 2015). Dalam 

kesuksesan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba, hasil liputan media-



media berita telah memberikan dampak dalam pengambilan keputusan 

pemerintah kedua negara. 

  Tidak hanya tentang isu normalisasi, lembaga-lembaga media massa ini 

bahkan mengekspos potensi pariwisata atau budaya populer di Kuba. 

CUBAMAX TV, salah satu saluran televisi AS di Kuba, sering menayangkan 

isu-isu demokrasi melalui budaya populer seperti film. Bagi AS, hal tersebut 

diharapkan dapat membuka wawasan masyarkat Kuba mengenai kehidupan dan 

budaya AS. Sebuah penelitian yang dilakukan  pada tahun 2008 mengenai peran 

media dalam publikasi meme politik AS yang menggambarkan Kuba sebagai 

negara tetangga AS yang bersahabat, berhasil membentuk pemikiran masyarakat 

Kuba bahwasanya kedua negara ini memang sudah sepantasnya menjalin 

hubungan yang harmonis (Pérez, 2016). 

Kedua, yaitu website. Pada tahun 2014, Kuba membuat suatu kebijakan baru 

yakni membatasi penyensoran terhadap website serta mempermudah rakyatnya 

dalam mengakses internet, menggunakan telepon seluler dan komputer pribadi 

(PHYS News, 2016). Kebijakan ini dapat terealisasi berkat dukungan dan sponsor 

yang diberikan oleh AS. Sejak D17, segala kebijakan Pemerintah serta lembaga 

Think Tank AS  terhadap Kuba selalu dipublikasikan di website-website resmi milik 

AS, seperti share.america.gov. Transparansi ini tentu saja berdampak baik pada 

kelanjutan hubungan bilateral kedua  negara. Artikel dan berita normalisasi 

mengenai hubungan AS - Kuba yang dipublikasi di website-website mendapat 

banyak perhatian massa. Google News mencatat terdapat sekitar 443.000 artikel 

tentang Kuba pada periode 17 Januari - 17 Juni 2014 dengan riwayat pencarian 

sebanyak 710.000 (Toor, 2016).  

Berbagai situs website resmi yang dikelola oleh pemerintah AS memiliki 

rutin dalam melakukan pembaharuan artikel mengenai normalisasi AS dan Kuba. 

Salah satunya adalah website resmi pemerintah, yakni share.america.gov, yang 

rutin mempulikasi mengenai cara mewujudkan normalisasi, perjalanan hubungan 

kedua negara, bahkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh kedua negara jika 

normalisasi berhasil terealisasi (ShareAmerica, 2015). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Bentuk eDiplomacy melalui Website 

 

 

Sumber: share.america.gov, 2015 

 

Tidak hanya melalui berita politik, budaya populer seperti film, musik, dan 

saluran televisi merupakan salah satu strategi eDiplomacy AS dalam menarik 

perhatian dan mempengaruhi cara berpikir Kuba. Tidak lama setelah pemberitaan 

normalisasi hubungan, Netflix segera merilis layangan streaming ke Kuba 

(Glenza, 2015). Kehadiran Netflix yang merupakan penyedia film terkemuka di 

AS ini merupakan suatu keuntungan bagi Kuba karena dapat mengakses film dan 

serial-serial eksklusif terbaru.  

Pergerakan eDiplomacy melalui budaya populer lainnya adalah pada 

bulan Maret 2015, Conan O’Brien mengadakan acara late-night talk show di 

Havana.  Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama pembawa acara 

talk-show televisi AS sejak tahun 1963. Acara ini ditonton oleh 3,7 juta pemirsa 

(deMoraes, 2015). Tidak lama setelah itu, perusahaan E Video AS mempublikasi  

kegiatan pertunjukan budaya AS - Kuba yang digelar di Havana. Acara tersebut 

dihadiri oleh para pemangku kepentingan AS seperti Diplomat, Duta Pariwisata dan 

Budaya, serta tim tari nasional AS. Masyarakat Kuba menyambut baik pertunjukan 



tersebut, terlihat dengan antusiasme penonton dengan hampir tiga juta subscriber 

di YouTube yang sebagian besar diantaranya merupakan masyarakat Kuba (Public 

Diplomacy Council, 2016).  Segala bentuk kegiatan ini dipublikasi dalam website-

website yang mudah untuk diakses oleh masyarakat Kuba. Masyarakat Kuba 

sendiri terlihat antusias dengan banyak mengunjungi website-website tersebut 

serta mengunggah link yang tersedia. Antusiasme masyarakat Kuba menjadi 

salah satu tolak ukur kesuksesan eDiplomacy melalui budaya popular. Menurut 

para ahli, mengekspor budaya populer merupakan strategi ampuh AS dalam 

menjatuhkan Uni Soviet ketika Perang Dingin (Bogart, 1995). 

Ketiga, yaitu media sosial. Pemerintah AS dibawah USAID mendirikan 

twitter Kuba yang bernama Zunzuneo. Jay Carney, juru bicara Gedung Putih 

mengungkapkan latar belakang pembuatan Zunzuneo tersebut, yakni untuk 

memfasilitasi orang-orang Kuba agar saling terhubung sehingga dapat bertukar 

informasi. Aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 68.000 orang Kuba. Namun 

Zunzuneo dinonaktifkan oleh Pemerintah Kuba karena merupakan aplikasi yang 

didirikan oleh AS secara illegal (CBS News, 2014). 

The Zunzuneo program was a development assistance program 

about increasing the level of information that the Cuban people have 

and were able to discuss among themselves.” Carney dalam (CBS 

News, 2014) 

 

Setelah kebijakan perijinan penetrasi internet di Kuba berbagai media 

sosial mulai bermunculan seperti Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, dll. 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis, platform media sosial  yang 

paling banyak digunakan di Kuba adalah Facebook dan Twitter. Tercatat sekitar 

3.000 pengguna menyebut Kuba di Twitter, dan pada Januari - Juni 2015 tercatat 

sekitar 4,4 Juta tweet tentang Kuba dengan jumlah pengguna Twitter yang 

mengunggah sekitar 1,1 juta tautan (Frumin & Margolin, 2014). Oleh sebab itu, 

para stakeholder bahkan masyarakat menggunakan kedua platform media sosial  

tersebut untuk melakukan misi diplomatik pemerintah AS. Media sosial ternyata 

mampu mengubah paradigma negatif tentang AS.  Hal tersebut terlihat dari sikap 

terbuka Kuba terhadap masyarakat AS dalam berkomunikasi dan berinteraksi di 

dunia maya. 



 Selain masyarakat, Presiden Obama serta Departemen Luar Negeri AS 

juga turut menggunakan media sosial dalam menjangkau masyarakat Kuba. 

Departemen Luar Negeri AS dalam laman Facebook resminya memiliki 

komunitas dan grup diskusi terbuka mengenai normalisasi AS dan Kuba. Selain 

itu, laman-laman resmi pemerintah tersebut sering mengekspos isu normalisasi 

kedua negara dalam kiriman-kirimannya. Topik-topik yang diidentifikasi yakni 

mengenai tokoh-tokoh politik negara yang terlibat dalam normalisasi, pertukaran 

tahanan, hubungan diplomatik dan orkestra AS yang tampil di Kuba (Groshek & 

Elasmar, 2015).  

 

Gambar III.3  Bentuk eDiplomacy melalui Media Sosial 

 

 
 

Sumber: Youtube, 2016 

 

Seorang komedian terkenal Kuba, Panfilo memiliki kesempatan untuk 

membintangi sebuah  film pendek dengan Barack  Obama. Film pendek tersebut 

menceritakan mengenai seseorang berkewarganegaraan Kuba yang sangat 

mengidolakan Obama dan berhasil berbicara dengan Obama melalui telepon. 

Orang tersebut semakin dikejutkan saat mendengar pernyataan dari Obama 

bahwa dirinya akan berkunjung ke Kuba dalam waktu dekat (teleSURtv, 2016). 

Film pendek tersebut merupakan inisiatif dari AS untuk memberitahukan kepada 



publik bahwa Obama akan melakukan perjalanan ke Havana dengan cara 

penyampaian yang lebih menarik (O’brian, 2016). 

Tidak hanya itu, menurut data  dari Associated Press, pemerintah AS 

memberikan ijin bagi imigran Kuba untuk memasuki perbatasan AS tanpa 

menggunakan visa transit dan mendapatkan akses media sosial secara gratis. 

Disamping penyediaan tempat berlindung sementara, pemerintah AS juga 

menyediakan layanan panduan rute perjalanan bagi para imigran dalam laman 

resmi Facebook Departemen Luar Negeri AS (Associated Press, 2015).  

Keempat, yaitu social networking. Beberapa masyarakat AS dan Kuba 

memanfaatkan akses internet untuk saluran berbisinis serta jaringan pertemanan. 

Pasca AS mencabut  larangan perjalanan bagi AS - Kuba, Brian Chesky pendiri 

perusahaan Airbnb2 melakukan kunjungan ke Kuba pada tahun 2015 sebagai awal 

dari penanaman investasi di negara tersebut (Diaspora.org, 2016).  

Kehadiran Airbnb di Kuba menjadi wadah, baik bagi masyarakat AS 

maupun Kuba yang ingin berbisnis dalam hal sewa menyewa tempat tinggal 

sementara. Perusahaan Airbnb mengatakan bahwa Kuba merupakan pasar potensial 

dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah Airbnb.  Hal ini terlihat dari 4.000 

warga negara Kuba telah memasang aplikasi tersebut dan terdaftar sebagai 

pengguna Airbnb dalam sepekan setelah kesepakatan resmi kerjasama perusahaan 

tersebut dengan pemerintah Kuba. Selain itu, dalam sebulan terakhir terhitung 

sekitar 13.000 orang Amerika telah memesan kamar penginapan di negara tersebut 

(Griffith, 2016). Beberapa kritikus media AS mengungkapkan keoptimisan 

mereka terhadap hubungan diplomatik AS - Kuba. Upaya-upaya eDiplomacy 

yang dilakukan oleh media AS terlihat menjadi legitimasi baru yang diberikan 

untuk kepentingan Kuba. Berita-berita yang disiarkan menjadi tonggak positif 

bagi hubungan baik kedua negara karena konten dari berita-berita tersebut tidak 

mengandung unsur provokasi dan negativitas (O’Day, 2015).  

                                                           
2 Airbnb adalah sebuah online marketplace bagi orang-orang yang ingin menyewa dan menyewakan 

kamar pribadi, apartemen ataupun rumah. Biasanya sistem penyewaan ini bersifat harian seperti 

kamar hotel. 



III.1.4 Pengaruh eDiplomacy dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik AS - 

Kuba 

Dari upaya-upaya eDiplomacy yang dilakukan tersebut, selanjutnya akan 

dibahas mengenai bagaimana eDiplomacy dapat mempengaruhi preferensi tindakan 

Pemerintah Kuba sehingga normalisasi hubungan kedua negara dapat terealisasi. 

Pertama,  eDiplomacy sebagai upaya meningkatkan Nation Branding AS di Kuba. 

Nation branding merupakan upaya sebuah negara  untuk mempromosikan citra 

positif apabila negara tersebut memiliki citra buruk menurut persepsi negara lain. 

Dalam defenisi Ying Fan (2010) Nation Branding merupakan;  

“a process by which a nation’s images can be created, monitored, evaluated 

and proactively managed in order to improve or enhance the country 

reputation among a target international audiences” (Fan, 2010) 

 

 Untuk mewujudkan normalisasi hubungan AS - Kuba, hal pertama yang 

dilakukan AS adalah membentuk citra AS yang baik di Kuba. Sebagai negara yang 

telah bermusuhan hampir selama lima dekade, tentu saja pandangan negatif bagi 

kedua negara telah beregenerasi. Berbagai pendekatan lunak melalui pemanfaatan 

media massa  yang dikemas dalam program eDiplomacy merupakan strategi AS 

untuk menggeser sedikit demi sedikit citra buruknya di mata Kuba.   

 Berbagai media massa internasional besar AS seperti New York Times, 

VOA, dan Huffington Post secara aktif meliput dan mempublikasi upaya-upaya 

pemerintah AS dalam mewujudkan normalisasi hubungan dengan Kuba, sehingga 

hal tersebut berpengaruh dalam memperbaiki citra buruk AS di mata Kuba (Dean, 

2015). Kabar bahwa AS dan Kuba akan melakukan normalisasi, khususnya 

kegiatan-kegiatan pemerintah AS dalam berkunjung ke Havana, perusahaan-

perusahaan telekomunikasi besar AS seperti Google, Facebook, Airbnb, Microsoft 

dll. yang sudah melakukan investasi di Kuba menjadi inti pemberitaan berbagai 

media AS (BBC News, 2015). Tidak hanya itu, peran media sosial seperti 

Facebook, Blog, Twitter dll, juga berpengaruh sangat besar dalam menarik simpati 

masyarakat Kuba. Hal tersebut dikarenakan media sosial merupakan salah satu 

instrumen eDiplomacy yang hampir digunakan oleh setiap kalangan karena konten 

yang disediakan bervariasi dan terkesan ringan. Oleh sebab itu, penyampaian misi 

diplomatik yang hendak di sampaikan ke sasaran lebih efektif serta jangkauan yang 

luas. 



Salah satu hal lain yang dianggap sebagai cara Obama untuk mendekati 

rakyat Kuba yaitu isi tweet dari Twitter Obama pada kunjungan bersejarahnya ke 

Kuba pada awal tahun 2016. Ketika tiba di Havana, Obama memberikan salam pada 

rakyat Kuba dalam akun Twitter-nya yang berkata, “Que Bola Cuba?” dalam 

bahasa Kuba, yang jika diterjemahkan artinya, ‘apa kabar Kuba?”. Tidak hanya itu, 

bahkan selama kunjungan, Obama mengekspos berbagai kegiatan di Kuba,baik itu 

kegiatan formal pemerintah atau bahkan kegiatan informal yang dilakukan Obama, 

seperti mencicipi kuliner di kota Havana (Havana Times, 2016). Hal tersebut 

tentunya mendapat banyak perhatian Kuba bahkan dunia, mengingat hubungan 

kedua negara ini yang telah lama membeku. Bahkan, hal tersebut kemudian 

berimplikasi dalam menaikkan citra positif Obama terkhusus bagi rakyat Kuba 

yang kini menilai Obama sebagai Presiden AS  yang sangat membumi dengan 

masyarakat. 

 

Gambar III.4  Tweet Presiden Obama   

 
Sumber: internet@granma.cu, 2016 

 

Dalam hal ini media massa dan media sosial berperan penting dalam 

menyebarluaskan berita sehingga hal ini akhirnya secara perlahan mempengaruhi 

pikiran Kuba bahwa AS tidak seburuk pandangan mereka sebelumnnya, serta 

normalisasi hubungan dengan AS memang sudah sepatutnya direalisasikan. Pada 

dasarnya, penggunaan diplomasi publik melalui eDiplomacy ini merupakan salah 

mailto:internet@granma.cu


satu kepentingan nasional AS yakni memperbaiki citra AS yang buruk di negara-

negara seterunya.  

Diplomasi dan  media massa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

karena kedua hal tersebut memberikan kekuatan yang luar biasa dalam 

mempengaruhi opini publik. Media massa merupakan instrumen bagi suatu negara 

untuk menyampaikan misi diplomatiknya yang ditujukan ke dalam negeri maupun 

keluar negeri. Oleh karena itu, ukuran dari keberhasilan suatu negara dalam 

penyampaian misi-misi diplomatiknya dapat dilihat dari media massa sebagai 

mediasi dalam menyampaikan kepada publik. Melalui media massa, keinginan AS 

untuk membentuk opini publik di Kuba terbilang sangat berhasil karena media 

massa menjadi mesin penggerak baru dalam menciptakan tingginya rasa empati 

Kuba terhadap AS. Salah satu faktor yang membuktikan hal tersebut dapat terlihat 

dari banyaknya akademisi Kuba yang kini memiliki rasa keingintahuan untuk 

mengenal demokrasi AS ( The Guardian, 2015). Tidak hanya dalam membentuk 

opini publik, bahkan lebih lanjut media massa dapat membentuk perilaku publik. 

Pemerintah AS menjadikan eDiplomacy sebagai salah satu upaya diplomasi dalam 

memperbaiki hubungan dengan Kuba, karena eDiplomacy merupakan cara yang 

efektif untuk membentuk opini masyarakat secara luas. 

Kedua,  eDiplomacy sebagai upaya menciptakan mutual understanding in 

culture antarapemerintah  serta masyarakat AS – Kuba. Diskursus yang terjadi 

antara politisi dan akademisi AS dan Kuba setelah D17 adalah kedua negara ini 

cenderung mengalami trust deficit karena masih sukar dalam menumbuhkan mutual 

trust antara AS dan Kuba. Segala upaya yang dilakukan oleh AS, selalu dipandang 

skeptis oleh Kuba. Walaupun pemerintahan  Obama melakukan revolusi 180 derajat 

dalam politik luar negerinya terhadap Kuba dibandingkan pemerintahan-

pemerintahan sebelumnya, menurut Kuba hanya strateginya saja yang berbeda 

namun AS tetap ingin mengambil keuntungan di Kuba serta mengubah ideologi 

negara Kuba. Begitupun dengan AS, pengkhianatan Kuba pada era Perang Dingin 

masih terkonstruksi bagi pemerintah serta masyarakat AS bahwa Kuba merupakan 

suatu negara yang tidak bisa dengan mudah untuk dipercaya. Kenyataan bahwa 

kedua negara ini telah hidup dalam rasa ketidakpercayaan satu sama lain bahkan 

telah lebih dari setengah abad sehingga normalisasi hubungan kedua negara masih 



sangat sulit untuk direalisasikan. Selain itu, perbedaan ideologi yang sangat 

bertolak belakang, yakni AS dengan ideologi liberal dan Kuba dengan ideologi 

komunis berimplikasi pada susahnya pencapaian kata mufakat oleh kedua negara. 

 Upaya normalisasi hubungan melalui eDiplomacy yang diaplikasikan oleh 

AS ini menjadi sangat intens dan efektif mengingat Kuba selama ini masih sangat 

buta terhadap sistem teknologi komunikasi digital, namun kemudian AS datang 

menghadirkan kecanggihan teknologi yang telah sejak lama dinanti-nantikan Kuba. 

Kehadiran internet mulai mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang isu 

normalisasi, demokrasi, dan HAM. Demikian juga AS, dalam pernyataan yang 

diberikan oleh Obama bahwa dalam normalisasi hubungan dengan Kuba, AS 

semata-mata hanya ingin memperbaiki hubungan yang tela lama memburuk dan 

tidak ada sedikitpun unsur-unsur tersembunyi yang dapat merugikan Kuba. Hal 

tersebut terlihat dari bagaimana AS tetap menghormati ideologi komunis yang 

dianut oleh negara Kuba. 

Dengan mengoptimalkan peran publik dalam proses diplomasi antara AS 

dan Kuba, jangkauan sasaran dari  implementasi diplomasi AS inipun semakin 

meluas karena tidak hanya terbatas pada pemerintah saja. Aktor-aktor non-negara 

yang terlibat dalam implementasi eDiplomacy pun beragam mulai dari NGOs 

hingga publik itu sendiri. Mengacu pada pembahasan-pembahasan yang diuraikan 

dalam bab sebelumnya, eDiplomacy ini memang dirancang untuk mengajak setiap 

lapisan stakeholder untuk ikut mengambil bagian guna membangun mutual 

understanding antar dua negara. Berawal dari mutual understanding bahwa 

diplomasi dalam bentuk digital melalui media massa online dan media sosial dapat 

digunakan sebagai salah satu instrumen diplomasi, kedua negara akan lebih mudah 

dalam merealisasikan normalisasi hubungan diplomatik serta menjalin kerjasama 

di masa mendatang. 

Upaya-upaya untuk menjalin mutual understanding antara AS dan Kuba 

tersebut diungkapkan oleh Secretary of State, Jhon Kerry. Dalam pidatonya, Jhon 

Kerry menyebutkan untuk mempererat hubungan dan menjalin kerjasama antara 

publik AS dan Kuba perlu dilakukan dari berbagai aspek seperti teknologi, budaya 

dan pendidikan (Council on Foreign Relations, 2015). Sebagai implikasinya, AS 

banyak melakukan pertukaran budaya popluer dengan masyarakat Kuba yang 



difasilitasi oleh berbagai media. Seperti tarian budaya Kuba marak dipublikasi di 

saluran-saluran televisi AS yang kemudian bagi masyarakat AS hal tersebut dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk mengenal dan belajar  lebih jauh mengenai 

kebudayaan Kuba. Demikian sebaliknya, budaya  populer AS seperti film telah 

banyak ditayangkan dalam saluran televisi Negeri Cerutu tersebut (O’Day, 2015). 

Dalam perkembangannya, AS dan Kuba mulai berkolaborasi dalam budaya 

kesehatan. Pada bulan Februari 2015, editor berbasis ilmu medis dan kesehatan AS  

dibawah naungan Medical Education Cooperation with Cuba (MEDICC) 

mengunjungi Kuba selama sepekan. MEDICC merupakan satu-satunya jurnal 

berbahasa Ingris yang mempublikasikan penelitian medis dan kesehatan 

masyarakat yang ditulis oleh orang Kuba. Tujuan utama MEDICC saat ini adalah 

memahami lebih jauh mengenai publikasi penelitian kesehatan di Kuba sehingga 

AS dapat mensponsori informasi-informasi kesehatan terutama dalam bentuk 

jurnal-jurnal ilmiah dan publikasi-publikasi online. Banyak ahli kesehatan Kuba 

tidak memahami tentang sistem kesehatan AS karena budaya kesehatan yang 

berbeda. Misalnya, dalam pemberian imunisasi kepada anak-anak (Campbell, 

2015). 

 Data menunjukkan bahwa hampir 99% anak-anak di Kuba telah divaksinasi 

namun hal yang sangat bertolak belakang terjadi di AS, masyarakat AS mempunyai 

prinsip, “saya tidak ingin anak saya divaksinasi, tapi saya ingin anda memvaksinasi 

anak anda sehingga anak saya akan terlindungi”  (Greene D, 2015). Tim MEDICC 

AS mengakui, jika dibandingkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan di Kuba 

jauh lebih tinggi dari pada di AS. Salah satu faktor yang melatarbelakangi hal ini 

adalah budaya. Namun, dari segi kemajuan teknologi kesehatan AS jauh lebih maju, 

keterbelakangan kemajuan sistem kesehatan di Kuba ini di latarbelakangi oleh tidak 

adanya konektivitas internet sehingga para akademisi dan ahli-ahli kesehatan 

stagnan dalam hal perkembangan ilmu medis (World Health Organization, 2015). 

Tim MEDICC AS mengungkapkan keinginan untuk saling bekerjasama dan 

berbagi pengetahuan, teknologi serta budaya untuk meningkatkan sistem kesehatan 

di kedua negara. 

“The value to us of our visit to Cuba is what it has meant to our 

understanding of our own context and system, made clearer when 

viewed from the perspective of a different set of realities. Let us take 



the time to understand these perspectives from Cubans and embrace 

the opportunity for us to learn from one another, given the recent 

change in the US–Cuban relationship. Learning and viewing reality 

from different perspectives are critical steps to improving—for both 

of our systems” (MEDICC,2015). 

 

Mutual Understanding dalam budaya ditunjukkan dengan bagaimana 

penetrasi internet dan upaya-upaya eDiplomacy AS mendapat respon yang positif 

dari masyarakat serta pemerintah Kuba yang terlihat dari kesediaan Kuba untuk 

menerima bahkan mengadopsi beberapa budaya dan gaya hidup AS. AS hadir 

membawa pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan 

suatu kebutuhan mendasar yang telah dinanti-nantikan Kuba sejak lama. 

Implikasinya adalah tingginya antusiasme masyarakat terhadap pergerakan 

teknologi yang dibawa oleh AS sehingga keinginan AS untuk memperbaiki kembali 

hubungan dengan Kuba dapat diterima oleh masyarakat serta pemerintah Kuba. 

Misalnya, pemerintah Kuba yang telah mulai memberlakukan HAM dengan 

memberi kebebasan pers serta sedikit demi sedikit mulai memberikan kebebasan 

bagi publik untuk mengekpresikan aspirasi di media sosial. Hal ini terlihat dari 

fenomena masyarakat Kuba yang mengkritik sistem pemerintahan nasional melalui 

kampanye hashtag dalam aksi Revolution Recodified tidak mendapat sanksi 

pemerintah. Hal ini merupakan suatu perubahan signifikan mengingat sebelumnya 

tidak ada  masyarakat yang berani mengkritisi pemerintahan karena rezim 

pemerintah yang diktator.  Hal ini membuktikan bahwa masyarakat mulai 

berpikiran terbuka dan liberal. Bahkan menurut sebuah survei yang dilakukan oleh 

lembaga PEW Research Center, secara tidak sadar penetrasi internet telah 

membawa masyarakat Kuba menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan 

sehari-harinya, seperti tingkat  partisipasi politik yang mulai meningkat ( PEW 

Research Center, 2015).  

Ketiga, meningkatnya kontribusi citizen diplomats atau praktik diplomasi 

digital secara people to people antara AS dan Kuba. Selain meningkatkan nation 

branding dan menjalin mutual understanding, pratik diplomasi publik melalui 

eDiplomacy tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontribusi citizen diplomats 

dan juga praktik diplomasi people to people antar dua negara, serta meningkatkan 

partnership dan networking yang terjalin antara masyarakat maupun pemerintah 



AS dan Kuba. Selain peningkatan antusiasme masyarakat dua negara, eDiplomacy 

juga turut meningkatkan mobilitas individu dalam  perannya sebagai citizens 

diplomats. Upaya diplomasi tersebut merupakan refleksi dari kebijakan Obama 

dalam prinsip kebijakan 21st Century Statecraft (Clinton, 2015). 

Langkah baru yang dilakukan oleh Pemerintahan Obama dalam menjalin 

hubungan dengan Kuba, yaitu dengan melibatkan beberapa prinsisp 21st Century 

Statecraft dengan kemudahan akses remitan dan berkurangnya larangan perjalanan 

bagi warga Kuba Amerika sehingga mendorong terjadinya dialog people to people. 

Selain itu, sanksi terhadap telekomunikasi Kuba juga mulai diturunkan dengan 

mengizinkan kabel bawah laut dan operator ponsel untuk melakukan bisnis di Kuba 

sehingga akan memberdayakan individu melalui teknologi informasi dan 

komunikasi. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya perusahaan-perusahaan swasta 

AS seperti Google, Airbnb, Facebook, dll. yang telah menanamkan sahamnya di 

Kuba. Para perusahaan telekomunikasi ini tidak hanya sekedar menanam saham, 

namun ikut menjadi mesin penggerak dalam perkembangan melek komunikasi 

digital di Kuba melalui penyediaan platform-platform internet yang menarik, 

mudah digunakan, serta mudah diakses. 

Tidak hanya itu, praktik eDiplomacy ini bahkan sangat banyak melibatkan 

peran warga negara. Setelah masuknya berbagai platform media sosial ke Kuba, 

memicu maraknya kemunculan citizens diplomat. Faktanya, hal tersebut diawali 

dari warga negara AS yang ikut membantu pemerintahnya untuk mewujudkan 

terjalinnya normalisasi AS - Kuba sesuai yang telah diumumkan pemerintahan 

Obama. Mengingat sebagian besar masyarakat Kuba sangat menyukai Facebook 

dan Twitter, hal tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat AS untuk 

menggunakan platform tersebut dalam menyampaikan misi diplomatik 

pemerintahnya. Warga negara AS dan Kuba saling terhubung dan mengikuti di 

media sosial. Tak jarang dari kedua warga negara yang menjalin pertemanan di 

Facebook, saling berbagi cerita dan bertukar budaya (deMarie, 2015). Walaupun 

terlihat sederhana namun hal tersebut memiliki implikasi yang besar karena dialog 

people to people tersebut dalam aksi yang lebih jauh tidak jarang kemudian 

dijadikan sebagai sarana orang-orang tersebut untuk sharing language, edukasi, dan 



bisnis. Komunikasi seperti ini secara perlahan melunturkan pandangan skeptis antar 

kedua negara.  

 

III.2 Respon Kuba Terhadap eDiplomacy AS   

 Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan AS dalam memperbaiki 

hubungan diplomatik dengan Kuba, mulai dari penghapusan blokade teknologi 

komunikasi Kuba, memberikan bantuan secara finansial berupa bantuan dana untuk 

pembangunan infrastruktur teknologi telekomunikasi, penetrasi internet, pelatihan 

penggunaan platform-platform komunikasi digital, bahkan publikasi-publikasi 

online mengenai berita normalisasi perlu dilihat bagaimana respon dari pemerintah 

dan masyarakat Kuba sebagai tolak ukur sejauh mana eDiplomacy tersebut 

berpengaruh terhadap kesuksesan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. 

 

III.2.1 Respon Pemerintah 

Sebelum eDiplomacy dilakukan oleh AS dapat dikatakan bahwa Kuba 

merupakan negara, yang kekuasaan secara mutlak dikendalikan seluruhnya oleh 

pemerintah. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Tony Perrottet (2016) 

mengatakan bahwa kediktatoran pemerintah Kuba beregenerasi dari satu pemimpin 

ke pemimpin berikutnya. Ketakutan Pemerintah Kuba akan masuknya paham 

demokrasi ke negaranya, mendorong Pemerintah Kuba untuk memutuskan segala 

arus informasi dari dunia  global dengan melakukan penyensoran secara ketat 

terhadap jaringan komunikasi. Pesimisme pemerintah Kuba terhadap demokrasi 

mengakibatkan Pemerintah Kuba otoriter terhadap rakyatnya sendiri sehingga 

memberlakukan suatu sistem yang mmbatasi ruang gerak masyarakat dan 

mendoktrin masyarakat dengan  ideologi komunis saja. 

Berkaitan dengan arus informasi dan media massa, Kuba sebenarnya 

memiliki media baik berupa majalah, website dan saluran TV dan radio. Seperti 

yang dikutip dari Reuters, Kuba memilki sepuluh saluran televisi dan radio, dan dua 

diantaranya adalah saluran edukasi (Reuters, 2015). Selain itu, Kuba memiliki dua 

perusahaan surat kabar nasional, yakni Juventud Rebelde dan Trabajadores yang 

tidak jauh beda dengan Granma. Namun Granma telah dinonaktifkan karena 

pernah menerbitkan artikel yang bertentangan dengan ideologi Kuba. Tidak hanya 

itu, Kuba juga memiliki website nasional yang berisi mengenai publikasi berita-



berita nasional yang bernama Cubadebate.cu. Namun, semua jenis media tersebut 

dimonopoli dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam kasus yang lebih parah, 

segala sesuatu yang dipublikasi merupakan berita yang telah diatur oleh pemerintah 

(Moreno & Calingaert, 2011). 

“Limited access to information, however, remains a serious 

challenge. While state media has little credibility among most 

Cubans, the reach of independent news sources is extremely limited, 

and as a result, most Cubans remain cut off from news of major 

world events. They thus lack the means to become informed, let alone 

engage fellow citizens in broad discussions regarding alternatives 

to the system under which they currently live” (Moreno & 

Calingaert, 2011). 

 

Akses informasi yang terbatas merupakan suatu tantangan serius yang 

diabaikan oleh pemerintah Kuba. Jumlah berita independen yang sangat terbatas 

serta kredibilitas berita yang dipublikasi pemerintah begitu minim, membuat 

masyarakat  Kuba tidak hanya terputus dari informasi global, namun juga buta 

mengenai informasi di negara sendiri. Rafael Grillo, seorang jurnalis Caimán 

Barbudo mengatakan bahwa media Kuba bukan merupakan layanan informasi 

namun sebuah instrumen propaganda (Reuters, 2014).  Pandangan yang diberikan 

Grillo tersebut merupakan pandangan sebagian besar masyarakat Kuba, dan 

implikasi dari pandangan tersebut adalah sikap apatis Kuba terhadap perkembangan 

politik di negara teersebut serta kebencian pada pemerintahan mereka.  

Setelah D17, Duta Besar AS Daniel Sepulveda mewakili AS mengadakan 

pertemuan di Havana. Pertemuan ini membahas mengenai kerja sama AS - Kuba 

mengenai telekomunikasi. Sebagai negara yang akan mengawali hubungan baru 

yang baik, AS menawarkan kerja sama untuk memperbaiki sistem ekonomi Kuba 

yang dapat  dikategorikan masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara 

Amerika Latin lainnya. Adapun solusi yang ditawarkan AS adalah dengan 

memperluas jaringan internet yang masuk ke negara tersebut  (Sepulveda, 2016). 

“The question I most often hear at home is whether or not Cubans 

will be  able to develop the Cuban economyc using information and 

communication technologies? I say yes.Given the talent, creativity 

and capabilities of its, yooung enggineers, programmers, and 

innovators. I have no doubts Cuba is on the way to becoming an 

active participant in shaping the global internet realm. And the 

world will welcome your engagement” (Sepulveda, 2016)  

 



Pemerintah AS memberikan tawaran-tawaran yang menjanjikan jika Kuba 

mengubah kebijakan nasionalnya mengenai kebijakan telekomunikasi negara 

tersebut. Namun bagi negara dengan sistem politik yang sangat kaku dan tertutup 

seperti Kuba, merupakan suatu hal yang sangat  sulit untuk menerima penetrasi 

internet global terlebih tanpa penyensoran yang ketat. Tetapi pada kenyataannya, 

Raul Castro tidak bertahan  lama pada kebijakan tertutup Kuba. Pada awal tahun 

2015, sedikit demi sedikit pemblokiran dan penyensoran terhadap beberapa situs 

web telah dikurangi. Beberapa media berita swasta telah berdiri, begitu juga dengan 

layanan  media sosial. Perubahan tersebut berimplikasi pada masyarakat Kuba yang 

telah mulai mengekspresikan pendapat mereka terhadap pemerintah di media. Salah 

satu opini publik yang mendapat sorotan dari pemerintah Kuba berasal dari Marc 

Frank yang menulis di majalah Espacio Laical (2015). 

"We could call most of the population of Cuba dissident. Because 

they have been living in crisis for 20 years now and they want 

change. They do not necessarily want the changes that developed 

countries want. They have their own vision. They want to keep 

education, Cuba's health care system, keep its Civil Defence. This 

is the grey area: the mass of people in Cuba who say it's time for 

change. The political battle between the Communist Party and all 

other actors is to know who will captivate these people." 

 

 Selain itu, pada  kunjungan bersejarah Obama ke Havana pada tahun 2016, 

salah satu isi dari pidato Obama adalah rekomendasi perluasan akses di seluruh 

negeri. Dalam pidato tersebut Obama menyebutkan bahwa internet merupakan 

mesin dengan pertumbuhan terbesar dalam sejarah manusia (WIRED, 2016). 

Menurut Obama, memperluas akses internet dan informasi merupakan salah satu 

kunci kemakmuran Kuba di masa depan. 

“If you can’t access information online, if you cannot be exposed to 

different points of view, you will not reach your full potential and 

over time the youth will lose hope” (Obama, 2016 ) 

  

Pasca diberlakukannya eDiplomacy terlihat sebuah perubahan arah 

kebijakan nasional Kuba, khususnya dalam bidang telekomunikasi. Adanya 

dukungan dari AS serta dorongan dari publik dari Kuba sendiri, merupakan faktor 

terkuat bagi pemerintahan Raul Castro untuk mengubah kebijakan nasional mereka. 

Sehingga dalam dua tahun  setelah D17, internet  global telah secara resmi masuk 



ke Kuba. Tidak hanya itu, berbagai media swasta mulai tumbuh, bahkan Granma 

mulai diaktifkan kembali. Perubahan dalam sistem telekomunikasi Kuba ini tidak 

lepas dari peran serta dukungan AS. Sebagai apresiasi pemerintah Kuba, Granma, 

surat kabar milik pemerintah Kuba menerbitkan banyak artikel tentang upaya-

upaya normalisasi hubungan dengan AS. Bahkan dalam beberapa artikel Granma, 

menyebutkan normalisasi dengan Kuba merupakan salah satu pencapaian kebijakan 

luar negeri terbaik Obama (Granma, 2015). Pemerintah Kuba juga telah 

menggunakan media sosial seperti Twitter dalam pemerintahannya, yakni 

@MINCOMCuba yang merupakan akun yang dikelola oleh Kementerian Luar 

Negeri. Layanan berita nasional Kuba, ‘La Voz Diggital de Los  Cubanos’ juga 

telah memiliki halaman Facebook dan Twitter dengan lebih dari 3.500 pengikut per 

Juli 2016. Selain itu, Raul Castro juga telah mengijinkan akses berita asing masuk 

ke negara tersebut, seperti Miami Herald dan BBC News (Columbia School of 

International and Public Affairs, 2016). 

Berikut merupakan pencapaian Kuba pasca eDiplomacy per Januari 2016, 

data diambil dari situs resmi (U.S. Embassy in Cuba, 2016): 1.) Pada tahun 2015, 

Kuba telah membentuk 58 hotspot Wi-Fi. Berhubung permintaan publik yang 

sangat tinggi pemerintah Kuba bekerjasama dengan AS mendirikan  lebih banyak 

hotspot Wi-Fi pada tahun 2016;  2.) Pemerintah Kuba telah mengurangi tarif akses 

internet global, dari $4,50 per jam menjadi $2,00 per jam. Selain itu, tarif untuk 

mengakses intranet lokal hanya sekitar 60 sen per  jam. 3.) Kuba telah menanamkan 

investasi dalam teknologi DSL sehingga peluang Kuba untuk mengembangkan 

strategi broadband dan penetrasi teknologi-teknologi modern semakin tinggi;  4.) 

permintaan Kuba akan teknologi nirkabel terus meningkat, mengingat smartphone 

telah mulai beroperasi di negara tersebut. Pengoperasian smartphone setidaknya 

membutuhkan jaringan 3G namun Kuba hanya memiliki jaringan seluler 2G. 

Mengatasi masalah ini, AS telah memasang jaringan nirkabel 3G dan 4G ke negara 

tersebut; 5.) Pemerintah Kuba terus melakukan upaya-upaya  distribusi internet 

hingga ke wilayah-wilayah terpencil; 6.) Kuba telah meningkatkan  pembangunan 

infrastruktur dalam pemasangan kabel bawah laut dari Miami - Havana. Hal 

tersebut akan meningkatkan kapasitas kecepatan koneksi di negara tersebut; 7.) 

Kuba semakin membatasi penyensoran dan pemblokiran terhadap aplikasi layanan 



asing untuk mempercepat arus perkembangan ekonomi dan perdagangan lintas 

negara.  

 

III.2.2 Respon Masyarakat Kuba 

Perilaku politik merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat 

nasionalisme masyarakat sebuah negara. Masyarakat dengan partisipasi politik 

yang tinggi menandakan negara tersebut memiliki hubungan baik antara pemerintah 

dan masyarakat. Sebelum D17 masyarakat Kuba tergolong sangat apatis terhadap 

urusan politik nasional Kuba. Hal ini terlihat dari keterlibatan publik yang begitu 

minim. Bahkan dalam kasus yang paling parah, masyarakat Kuba sampai tidak 

mengetahui nama pemimpin negaranya (Perrottet, 2016). 

Internet yang merupakan media untuk menghubungkan dunia dapat 

memberi kebebasan berbicara, sehingga dalam hal ini muncul harapan yang begitu 

kuat bagi masyarakat Kuba untuk memasuki percakapan secara global dan 

menggunakan internet sebagai alat baru untuk memberi solusi atas permasalahan 

sosial seperti, media baru untuk pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain.  

Kehadiran internet di Kuba sebenarnya telah  masuk sejak 1996, dengan kecepatan 

64KB/s (setara dengan jaringan 2G) yang hanya terhubung ke wilayah Karibia. 

Walaupun sebagai sebuah negara yang terisolasi, sumber daya manusia di Kuba 

tergolong sangat tinggi. Teknisi Kuba merupakan orang-orang yang terlatih, 

berpengalaman dan teredukasi, sehingga kemunculan internet secara global pada 

tahun 1990 dapat diciptakan independen oleh para teknisi Kuba enam tahun 

kemudian. Namun, penciptaan akses internet ini harus dihentikan karena rezim 

Fidel Castro melakukan sensor dan regulasi secara ketat (VOX Media, 2015). 

Faktanya, jauh sebelum AS melakukan program eDiplomacy melalui 

penetrasi internet dan media sosial di Kuba, rakyat Kuba telah lebih dahulu 

melakukan berbagai upaya untuk dapat tersambung ke jaringan global. Pemasangan 

router tersembunyi di instansi-instansi publik yang memilki hotspot Wi-Fi, 

pembobolan password Wi-Fi publik atau bahkan hanya dengan berlama-lama di 

area yang akses jaringan internet. Dari hal tersebut terlihat bagaimana masyarakat 

Kuba sebenarnya sangat membutuhkan akses internet dalam kehidupan mereka. 

Graham Sowa, Dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Havana saat 



diwawancarai oleh The New York Times menyebutkan bahwa internet merupakan 

kebutuhan mendasar terlebih bagi kalangan akademisi.  

Misalnya mahasiswa Kedokteran yang memerlukan waktu studi selama 

enam tahun, bagaimana mungkin hanya belajar dari buku-buku cetak yang 

disediakan di perpustakaan. Mahasiswa memerlukan informasi-informasi 

kontemporer untuk memperluas wawasan mereka atau butuh waktu untuk 

melakukan penelitian di Google Scholar atau Pubmed. Mahasiswa di Kuba tidak 

dapat mengakses perpustakaan digital, wikipedia, jurnal akademik, podcast, situs 

web, atau forum-forum online lainnya, sehingga memunculkan pesimisme 

mengenai terciptanya sumber daya manusia yang siap bersaing di kancah global. 

Oleh karena itu, Sowa berkomitmen untuk selalu memperjuangkan pembukaan 

internet bagi kebutuhan mahasiswa (New York Times, 2015). 

Kebutuhan Kuba akan internet tersebut merupakan cara paling ampuh bagi 

AS  untuk menarik perhatian publik Kuba. Dengan mempermudah akses internet 

dan media sosial akan berimplikasi pada naiknya rasa empati masyarakat Kuba 

terhadap AS. Ethan Zuckerman, seorang aktivis internet AS, mengatakan bahwa 

untuk menarik perhatian publik sebaiknya diawali dengan aplikasi-aplikasi hiburan. 

Kemudian aplikasi ini dalam penggunaan yang lebih jauh dapat berkamuflase 

menjadi suatu platform yang menyediakan konten-konten yang lebih serius. 

Masyarakat Kuba sejauh ini sangat menyukai Facebook. Oleh sebab itu, AS 

mendirikan cabang Facebook di Havana agar masyarakat Kuba dapat mengakses 

Facebook dengan  mudah. Seperti yang dikatakan seorang warga negara Kuba saat 

diwawancarai oleh The New York Times (2016). 

 

 

 

“Things don’t  happen like  you think they happen. For the average 

Cuban, the internet is Facebook. Perhaps you all see the internet 

differently. For us, the internet is Facebook, Facebook, Facebook” 

(Michaelanne Dye, 2016) 

 

Blogger dan aktivis pemberontak Kuba, Yoani Sanchez sempat 

bekerjasama dengan pemerintah AS menyelenggarakan forum ruang digital di New 

York University sebelum Castro mengubah kebijakan politik luar negerinya. Bagi 



Sanchez, forum ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penyelesaian 

kompleksitas kebebasan mengakses internet dan menyampaikan aspirasi di Kuba. 

Forum yang dinamakan Sanchez “Revolution Recodified” ini dihadiri oleh banyak 

simpatisan politik dan warga Kuba yang tinggal di AS. Sanchez banyak 

mempublikasi mengenai pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat dan 

berbagai pelanggaran HAM lainnya di Kuba di berbagai akun media sosialnya, 

seperti Blog, Generation-Y, dan Twitter. Tulisan Sanchez mendapat 10 juta 

tampilan per bulan dan lebih dari 600.000 pengikut di Twitter per Juni 2014 

(Gerald, 2015).  

Sanchez sempat dipenjara beberapa kali oleh pemerintah Kuba karena 

tulisannya. Obama memberikan nobel atas keberanian Sanchez tersebut dan 

menobatkannya menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia 

(ABC News, 2014). Dalam pidatonya, Sanchez menyebutkan bahwa kekuatan 

hashtag dan media sosial berhasil mengumpulkan satu ton bahan makanan dalam 

bencana badai Sandy di bagian Timur Kuba. Sanchez mengungkapkan bahwa para 

tuiterous dan blogerous Kuba telah bertekad untuk  memperjuangkan HAM dan 

mengekspresikan pendapat mereka di media sosial. Kelompok yang dijuluki 

“Diplomat Rakyat” ini mendapat banyak dukungan dari simpatisan Kuba baik itu 

Warga Negara Kuba atau masyarakat Kuba yang tinggal di luar negeri. Coco Fusco, 

seorang seniman dan Cendekiawan Kuba yang tinggal di AS mengatakan bahwa 

yang dikemukakan Sanchez di depan umum sesungguhnya itulah yang ingin 

dikatakan warga negara Kuba tetapi tidak mempunyai kesempatan dan peluang 

untuk mengungkapkannya (ABC News, 2015).  

Pada bulan Mei 2014, Yoani Sánchez mendirikan lembaga berita 

independen yang dikenal sebagai 14ymedio yang disponsori oleh perusahaan 

Google. 14ymedio ini dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan berita objektif 

yang memungkinkan masyarakat Kuba memberi pandangan atas isu-isu nasional 

yang sedang terjadi. Selain dari popularitas blog Generation-Y dan 14ymedio milik 

Yoani Sanchez tersebut, para generasi muda Kuba mulai menggunakan Twitter 

untuk menyuarakan pendapat mereka. Para pengguna Twitter Kuba menggencarkan 

penggunaan hashtag ‘#Hábalo Sin Miedo’ yang artinya ‘berbicara tanpa ketakutan’ 

(Freedom House, 2014). Masuknya internet ke Kuba secara tidak langsung telah 



mengubah cara pandang masyarakat Kuba, khususnya para generasi muda. 

Michaelanne Dye, dalam penelitiannya mengenai penetrasi internet di Kuba, 

melakukan wawancara terhadap 100 orang narasumber berkewarganegaraan 

Kuba dari berbagai latar belakang dan profesi yang berbeda-beda.  

Dari 100 orang narasumber tersebut, hanya 20 orang saja yang mengaku 

tidak terlalu membutuhkan pengembangan penetrasi internet di negara tersebut. 

Rata-rata jawaban yang diberikan narasumber tersebut adalah bahwa internet 

merupakan suatu platform yang berbahaya karena mengandung banyak sekali 

kepalsuan, penipuan dan propaganda. Sementara 80 narasumber lainnya 

memberikan respon positif terhadap pengembangan penetrasi internet di negeri 

Cerutu tersebut. Sebagian besar para narasumber yang mendukung penterasi 

internet mengatakan kehadiran internet merupakan sebuah penantian yang telah 

ditunggu sejak lama, dan  masyarakat Kuba sangat berterimakasih kepada AS 

yang telah membawa internet masuk ke negara tersebut (Michaelanne Dye, 2016). 

Masyarakat yang dulunya tertutup dan kaku kini lebih terbuka, dinamis dan liberal. 

Berdasarkan fakta dan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa 

eDiplomacy merupakan salah satu faktor kunci dalam normalisasi hubungan AS 

dan Kuba. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa setelah dilakukan 

program eDiplomacy selama dua tahun terakhir setelah D17, berhasil mengubah 

politik luar negeri Kuba yang sangat pesimis terhadap isu normalisasi yang 

ditawarkan oleh Presiden Obama. 

 

 

Diagram III.2 Presentasi Voting Masyarakat Kuba terhadap isu normalisasi 

hubungan diplomatik dengan AS 



 
  

                                      Sumber: PEW Research Center, 2015 
  

Dari segi publik Kuba sendiri, eDiplomacy ini merupakan suatu instrumen 

untuk membuka pikiran mereka mengenai isu-isu nasional yang sedang terjadi. 

Pola pikir yang telah terbuka ini membuat masyarakat Kuba merasa mempunyai 

peran dalam menentukan kebijakan nasional dan internasional Kuba kedepannya. 

Respon awal masyarakat yang sangat apatis terhadap rencana normalisasi 

hubungan dengan AS, sangat berbeda setelah adanya program eDiplomacy 

tersebut. Hal ini terlihat dari persentase masyarakat Kuba yang memberikan suara 

mereka terhadap kebijakan normalisasi hubungan diplomatik secara penuh dengan 

AS yang akan dilakukan oleh Presiden Castro. 

Tujuan dari strategi eDiplomacy yang dilakukan AS ini sebenarnya ingin 

membentuk opini publik, baik itu bagi warga negara mereka sendiri maupun 

warga negara bekas musuh (dalam hal ini Kuba), mengenai seberapa besar 

pengaruh dari liputan berita pada pembentukan pemikiran dan perubahan sikap 

sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas berita tersebut. Berdasarkan 

keberhasilan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara, dapat disimpulkan  

bahwa media massa dan internet memang berpengaruh besar dalam menarik 

perhatian publik sehingga misi diplomatik tersebut dapat direalisasikan. Namun 

perlu ditekankan bahwa, eDiplomacy bukan satu-satunya faktor penentu 

keberhasilan normalisasi hubungan kedua negara ini. Jovan Kurbalija, Direktur 



Eksekutif Panel PBB untuk Kerja Sama Digital, mengatakan bahwa eDiplomacy 

yang menggunakan e-tools, seperti internet, big data, kecerdasan buatan 

termasuk media sosial dalam bernegosiasi, misalnya dalam kasus normaliasi 

hubungan diplomatik AS - Kuba tersebut, dalam prosesnya tetap memerlukan 

negosiasi Government to Government, tetapi meggunakan penunjang digital dan 

melibatkan publik untuk melancarkan negosiasi tersebut. 

 

 


