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BAB II  

KRISIS EKONOMI, SOSIAL, DAN KEKACAUAN POLITIK 

VENEZUELA 2013-2017 

Untuk menganalisis mengapa pengaruh Oposisi dalam perpolitikan di 

Venezuela tahun 2013-2017 semakin kuat, maka penting untuk melihat kondisi 

dalam negeri Venezuela. Mengetahui peristiwa penting dalam pemerintahan di 

Venezuela dapat membantu memberikan gambaran bagaimana sebuah aktor 

maupun kelompok dapat menjadi kuat dalam perpolitikan. Faktor utama dari 

kekuatan sebuah pemerintahan yaitu kondisi ekonomi dan politik. Apabila kondisi 

ekonomi dan politik dapat berjalan dengan baik, maka sangat sulit untuk 

mengkritisi pemerintah. Namun sebaliknya, jika ekonomi dan politik mengalami 

kekacauan, maka pihak lawan akan sangat mudah untuk menjatuhkan pemerintah 

berkuasa. 

Bab II akan menjelaskan secara rinci mengenai kondisi ekonomi, sosial, 

dan politik yang terjadi di Venezuela dari tahun 2012 sampai tahun 2017. 

Pembahasan mengenai kondisi ekonomi ditekankan pada krisis yang terjadi 

hingga berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat Venezuela. Kondisi politik 

berfokus pada pembahasan mengenai konflik antara pendukung pemerintah dan 

kubu anti pemerintah akibat polarisasi yang terjadi di masyarakat. Pembahasan 

selanjutnya adalah terkait Undang-undang sipil tahun 2014 dan pembentukan 

Majelis Konstituante. Pada kerangka teori sistem politik, pembahasan dalam Bab 

II ini sangat penting untuk mengetahui latar belakang menguatnya pengaruh 
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Oposisi dalam perpolitikan Venezuela yang akan dianalisis lebih lanjut pada Bab 

berikutnya. 

II.1. Kondisi dalam Negeri Pemerintahan Venezuela 

 Kondisi domestik dalam suatu negara merupakan celah terbaik bagi para 

kelompok kepentingan dalam negara tersebut untuk menjatuhkan pemerintah. 

Ketidakstabilan domestik akan membuat suatu rezim mudah untuk digulingkan 

apabila pengaruhnya tidak kuat. Kondisi dalam negeri yang dapat mengancam 

keberlangsungan suatu rezim tersebut diantaranya krisis ekonomi dan kekacauan 

politik. Pembelajaran dalam ilmu ekonomi politik menjelaskan, bahwa krisis 

ekonomi akan berpengaruh pada krisis politik demikian juga sebaliknya 

(Solimano, 2005, p. 4). Baik ekonomi maupun politik, kedua masalah krusial 

tersebut memiliki pengaruh terhadap kondisi pemerintahan dalam negeri. 

 Sangat penting bagi rezim pemerintah berkuasa untuk mempertahankan 

stabilitas dalam negeri. Otoritarian pemimpin berkuasa dalam menjalankan 

perpolitikan dapat menimbulkan ketidakstabilan domestik. Kondisi tersebut akan 

memicu protes masyarakat dan mengundang kritik dari negara lain yang dapat 

berujung pada penggulingan kekuasaan. Pemimpin yang otoriter dalam 

menjalankan politik dalam negerinya dapat memicu konflik domestik dan 

tanggapan internasional yang berakibat pada keruntuhan suatu rezim (Alley, 2018, 

p. I). Oleh sebab itu, ketika membahas mengenai kondisi dalam negeri suatu 

negara maka, perlu untuk mengamati kondisi politik dan ekonomi di negara 

tersebut. 
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Selama menjadi Presiden, Chavez merupakan sosok yang sangat pandai 

dalam mengambil hati masyarakat dan menekan pergerakan musuh. Ketika terjadi 

kisruh politik, Chavez dituduh telah melakukan polarisasi di tengah masyarakat 

semakin intensif. Chavez juga mendapat kritik karena arah perpolitikannya yang 

bertentangan dengan politik luar negeri Amerika Serikat, serta kedekatannya 

dengan militer (Derham, 2010, p. 235). Akan tetapi, Chavez mampu betahan di 

tengah polemik domestik yang semakin kacau di tahun 2013. Selama hampir 15 

tahun berkuasa, Chavez berhasil menjaga kondisi dalam negeri Venezuela stabil 

meskipun di akhir kepemimpinannya, kondisi politik dan ekonomi sedikit 

bermasalah. 

Nicolas Maduro mendampingi Chavez mulai dari menjadi menteri luar 

negeri di tahun 2006 hingga menjadi wakil Presiden (Corrales, 2014). Setelah 

menjadi Presiden sementara menggantikan Chavez, Maduro terpilih kembali 

menjadi Presiden melalui pemilu April 2013. Maduro terus berjuang 

mempertahankan nilai sosialisme yang ditinggalkan Chavez, dan selalu 

menggunakan cara-cara yang dilakukan Chavez dalam menjalankan pemerintahan 

Venezuela. Kekaguman masyarakat Venezuela terhadap Chavez menjadi kunci 

kemenangan Maduro dalam pemilu tahun 2013. Selama kampanye, Maduro 

mencoba merebut dukungan masyarakat dengan menyatakan untuk melanjutkan 

revolusi yang dibawa Chavez (Michael Penfold, 2015, p. 162). Kuatnya pengaruh 

politik Chavez membuat Maduro memperoleh dukungan suara dari masyarakat 

pendukung Chavez dalam memenangkan pemilu. 

Kemenangan Maduro ternyata tidak menjanjikan keberhasilan dalam 

menjalankan pemerintahan seperti yang dilakukan Chavez. Di bawah 
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kepemimpinan Maduro, kondisi pemerintahan Venezuela semakin tidak stabil. 

Pertentangan politik antara pemerintah dan Oposisi berdampak pada polarisasi 

dukungan di tengah masyarakat. Polarisasi politik yang meningkat antara 

otoritarian pemerintah Maduro dan kelompok Oposisi membuat masyarakat 

terbagi atas kelas sosial, di mana masyarakat miskin mendukung Oposisi, dan 

para elit di pemerintahan mendukung Maduro (Burton & Goertzel, 2016, pp. 200-

201). 

Terjadi keretakan sosial di antara masyarakat Venezuela karena masing-

masing kelas sosial memiliki dukungan yang berbeda (Riggirozzi, 2016). 

Perbedaan dukungan menciptakan perselisihan di tengah masyarakat seiring 

dengan meningkatnya ketegangan antara pihak pemerintah Maduro dan pihak 

Oposisi. Kekerasan dan kriminalitas pun meningkat akibat polarisasi dukungan di 

tengah masyarakat (Burton & Goertzel, 2016, p. 200). Masing-masing kelompok 

pendukung saling berunjuk rasa hingga mengakibatkan banyak korban meninggal. 

Selain kondisi politik, kondisi ekonomi di bawah kepemimpinan Maduro 

juga memiliki pengaruh penting terhadap pemerintahan Venezuela. Di bawah 

kepemimpinan Maduro, inflasi melonjak, GDP menurun, harga minyak jatuh, dan 

investasi asing berkurang, sehingga mengakibatkan perekonomian Venezuela 

mengalami krisis. Keberhasilan yang sempat dicapai ketika Venezuela berada 

dibawah kepemimpinan Hugo Chavez, berbanding terbalik dengan masa 

pemerintahan Nicolas Maduro. Harapan masyarakat memilih Maduro agar kondisi 

pemerintahan Venezuela kembali membaik seperti ketika Chavez memimpin, 

belum terwujud. Dua pemimpin sosialis yang sama-sama memegang teguh 
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Revolusi Bolivarian, memiliki cara yang berbeda untuk 

mengimplementasikannya, dan tentu memiliki hasil yang berbeda pula. 

II.1.1. Krisis Ekonomi dan Sosial 

Pada tahun 2013, perekonomian Venezuela sedang dalam kondisi yang 

kurang baik, apa yang pernah terjadi pada masa Chavez berbeda dengan masa 

pemerintahan Maduro. Ekonomi Venezuela di tahun 2013 tengah mengalami 

inflasi, resesi, hutang, kekurangan cadangan devisa, dan kelangkaan (Michael 

Penfold, 2015, p. 162). Krisis ekonomi di bawah kepemimpinan Maduro 

meupakan krisis terbesar yang dialami Venezuela. Krisis ekonomi Venezuela saat 

ini bahkan menimbulkan banyak kekhawatiran dari masayrakat internasional. 

Banyak negara yang takut jika Venezuela akan jatuh apabila kondisi ekonomi 

tidak segera diperbaiki. 

Analisis mengenai perekonomian Venezuela ketika krisis perlu didukung 

dengan telaah mengenai sumber daya minyak negara. Venezuela merupakan 

negara yang lebih dari 50% pendapatan nasionalnya bergantung pada sumber daya 

minyak, dan 95% pendapatan ekspor diperoleh dari ekspor minyak mentah 

(Elinda, 2017, p. 121). Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar 

oleh Venezuela hingga mencapai 37.4 Miliar US Dollar (Publications, 2007, p. 

28). Baik itu pada masa pemerintahan Chavez maupun Maduro sumber utama 

perekonomian Venezuela bergantung pada minyak. Venezuela merupakan pemilik 

sumber daya minyak terbesar di dunia, dan minyak selalu dianggap memiliki 

peran penting ketika terjadi krisis ekonomi di Venezuela. 
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Sumber daya minyak Venezuela telah menyediakan devisa yang 

diperlukan negara untuk mengimpor barang-barang konsumsi dan mendanai 

anggaran pemasukan dana pemerintah Venezuela (Economist, 2017). Anggaran 

pemasukanVenezuela selain diperoleh dari kegiatan ekspor terutama ekspor 

minyak, juga didapat dari hasil pajak dan investasi asing (Pearson, 2012). 

Pendapatan dari pajak Venezuela diantaranya diperoleh dari pajak penghasilan, 

pajak atas properti, pajak barang dan jasa, serta bea cukai dan bea masuk untuk 

impor (OECD, 2018). 

Grafik II.1 Harga Minyak Mentah di Pasaran (Rata-rata) Tahun 2013-2017 

Sumber:(Worldbank, 2018) 

 Rata-rata harga minyak mengalami penurunan pada tahun 2012 sampai 

tahun 2016 meskipun harga kembali membaik di tahun 2017. Berdasarkan data 

World Bank, pada Januari 2012 harga minyak mentah sekitar 107,07 US 

Dollar/bbl dan menurun 5,88 US Dollar/bbl pada Desember 2012. Harga mulai 
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jatuh di akhir tahun 2014 dengan nilai 60,7 US Dollar/bbl dan semakin merosot 

pada kisaran harga 29,78 US Dollar/bbl pada Januari 2016. Sampai pada 

Desember 2017 kisaran harga minyak masih di angka 61,19 US Dollar/bbl. 

Harga minyak di pasaran internasional yang jatuh membuat pemasukan 

keuangan pemerintah Venezuela mengalami penurunan, karena sebagian besar 

pendapatan negara diperoleh dari sektor perminyakan. Krisis global dan harga 

minyak di pasar internasional dianggap berpengaruh pada perekonomian 

Venezuela dan disebut-sebut menjadi faktor utama dari krisis ekonomi yang 

terjadi dibawah kepemimpinan Maduro. 

Grafik II.2. Inflasi di Venezuela Tahun 2013-2017 

Sumber: (IMF, 2018) 

 Bersamaan dengan turunnya harga minyak, pada tahun 2012 hingga 2017 

Venezuela mengalami lonjakan inflasi yang diakibatkan oleh jatuhnya nilai mata 

uang Bolivar di pasar valuta asing. Pemerintah Venezuela mencetak banyak uang 
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untuk membiayai anggaran pengeluaran negara yang mengalami devisit sehingga 

menurunkan nilai tukar mata uang Bolivar (Grant, 2016, p. 77). Mencetak lebih 

banyak uang merupakan cara yang sering dilakukan oleh pemerintah apabila 

mengalami penurunan ekonomi (Tarver, 2018, p. 188). Impor Venezuela juga 

mengalami peningkatan, lima kali lipat pada kuartal ke tiga tahun 2012 akibat 

kelangkaan bahan pangan. Hutang luar negeri yang besar membuat pemerintah 

Venezuela juga harus membayar bunga yang tinggi (Sparkers, 2014, p. 512). 

Pajak impor Venezuela di tahun 2016 menyumbang sekitar 0,58 US Dollar 

dari total keseluruhan hasil pajak sebesar 13.64 US Dollar(OECD, 2018). Hutang 

luar negeri Venezuela pada tahun 2016 mencapai 113,023.9 Juta US Dollar 

(Worldbank, 2019). Itulah mengapa inflasi yang terjadi di Venezuela sangat 

tinggi. Pada grafik diatas terlihat bahwa inflasi Venezuela melambung jauh dari 

tahun 2016 menuju tahun 2017 mencapai angka 1087,5 %. Lonjakan inflasi tahun 

2017 sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengalami 

kenaikan sekitar 2 kali lipat. Inflasi tinggi dan harga minyak yang jatuh telah 

menghambat pertumbuhan ekonomi di Venezuela. 

Tabel II.1. PerekonomianVenezuela tahun 2012 - 2016 

 Tahun Sumber 

Data 
2012 2013 2014 2015 2016 

GDP 

(Milyar USD) 

 234.4 212.3 242.6 236.1 (Trade, 

2018) 
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Pertumbuhan 

Ekonomi 

(% GDP) 

5,6 1,3 -3,9 -6,2 -9,0 (Report, 

2017, p. 

18) 

Produksi 

Minyak 

Mentah 

(Barrel/hari) 

2.704 2.680 2.692 2.644 2.410 (BPS, 

2017, p. 

14) 

Ekspor 

Minyak 

Mentah (Juta 

US Dollar) 

93,565 85,603 71,731 35,136 25,142 (Report, 

2017, p. 

20) 

 

Berdasarkan data dari World Energy, produksi minyak Venezuela 

mengalami penurunan. Dari 2.704 Barrel/hari di tahun 2012 menjadi 2.410 

Barrel/hari di tahun 2016, meskipun penurunan produksi minyak pemerintah 

Venezuela tidak begitu besar namun hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan 

ekspor minyak mentah. Laporan tahunan OPEC mencatat nilai dari ekspor minyak 

mentah Venezuela menurun cukup drastis dari 93 juta US Dollar di tahun 2012 

menjadi 25juta US Dollar pada tahun 2016, bersamaan dengan turunnya harga 

minyak pada kisaran terendah di tahun 2016. 

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut yaitu pertumbuhan 

ekonomi Venezuela yang mengalami perlambatan hingga -9,0% dari GDP. 
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Kondisi ekonomi yang seperti ini diperkirakan dapat menjatuhkan pemerintahan 

Maduro(Cusack, 2018, p. 71).Tindakan tegas kemudian diambil Maduro untuk 

menyelamatkan kondisi perminyakan Venezuela. Perusahaan minyak Venezuela, 

PDVSA menerima untuk melepaskan sahamnya kepada perusahaan penambang 

Kanada, Crystallex. Anak perusahaan minyak Amerika Serikat di Venezuela 

bernama PDV Holdings (PDVH), merupakan salah satu pemilik saham terbesar di 

PDVSA. PDVH yang kalah dalam persengketaan dengan Crystallex akhirnya 

memberikan saham Amerika Citgo dibawah kendali PDVH kepada Crystallex. 

Tahun 2016, pemerintah Maduro menggunakan 49,9% saham Citgo 

sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada perusahaan minyak Rusia Rosneft, 

dan 50,1% digunakan sebagai jaminan obligasi PDVSA untuk tahun 2020 

(CNBC, 2018). Pemindahan saham Amerika Citgo kepada Crystallex 

mengharuskan Maduro untuk mengembalikan saham Amerika Citgo yang telah 

digunakan. Akan tetapi, krisis keuangan membuat pemerintah Venezuela terpaksa 

menyetujui melepaskan saham kepada Crystallex untuk menutupi hutang yang 

dimiliki pemerintah Venezuela kepada Amerika Citgo. Biaya besar untuk 

memproduksi minyak telah memperlambat investasi perminyakan. 

Analisis keuangan bahkan mengkhawatirkan hal tersebut akan membuat 

Venezuela tidak mampu melunasi hutang luar negerinya (IBP, 2016, p. 270). 

Sumber daya minyak Venezuela, bagaimanapun memiliki andil dalam gejolak 

ekonomi pada masa kepemimpinan Maduro, akan tetapi krisis ekonomi yang 

terjadi di Venezuela bukan hanya diakibatkan oleh harga minyak yang jatuh. 

Masalah perekonomian yang komplek membuat Venezuela mengalami krisis 

ekonomi.Inflasi tinggi, impor meningkat, hutang luar negeri yang besar, serta 
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berkurangnya investasi asing, menjadi faktor penyebab krisis ekonomi di 

Venezuela. Investasi asing menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat, mengingat 

anggaran pemasukan dana pemerintah Venezuela juga diperoleh dari investasi 

asing. 

Ketika terjadi krisis tahun 1990-an di Venezuela, Chavez membuka jalur 

investasi asing di sektor Hydrocarbon dan Petrokimia. Hasilnya, 60 perusahaan 

asing dari 14 negara berbeda tertarik berinvestasi pada sektor yang ditawarkan 

oleh pemerintah Venezuela dan mampu mengatasi krisis (Publications, 2007, p. 

27). Penanganan yang tepat oleh pemerintah dalam mengatasi krisis mampu 

memulihkan perekonomian yang terpuruk. Chavez mengalihkan ketergantungan 

Venezuela terhadap minyak dengan berfokus pada pemanfaatan sektor 

Hydrocarbon dan Petrokimia. Berbeda dengan penangan krisi ekonomi yang 

dilakukan oleh pemerintah Maduro. Kondisi ekonomi yang tidak stabil diperburuk 

dengan ketidaksiapan pemerintah Maduro dalam menyikapi krisis yang terjadi. 

Respon pemerintah Maduro dalam mengatasi permasalahan minyak dan 

investasi asing memperburuk kondisi ekonomi Venezuela yang tengah krisis. 

Intervensi pemerintah dalam perekonomian, serta regulasi dalam investasi yang 

berubah-ubah, mengurangi minat para investor untuk berinvesati di Venezuela 

(IBP, 2016, p. 270). November 2013, Majelis Nasional memberikan hak terhadap 

Maduro untuk menangani krisis ekonomi di Venezuela dengan membentuk 

sebuah kebijakan (Sparkers, 2014, p. 512), dan regulasi investasi asing menjadi 

salah satu isu yang tercantum dalam kebijakan tersebut. 
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Melalui dekrit Presiden, Maduro mengesahkan kebijakan sebagai 

implementasi dari rencana sosialisme Chavez untuk tahun 2013-2019. 

Memperdalam peran negara sebagai pemegang kontrolterhadap pasar impor, 

memperketat kontrol mata uang, dan memperkecil hak para investor asing (IBP, 

2016, p. 270). Adapun kebijakan investasi asing tahun 2013 yang disahkan oleh 

pemeintah Venezuela diantaranya yaitu (IBP, 2016, pp. 271-272) : 

a. Membentuk Pusat Perdagangan Nasional dan Luar Negeri (CENCOEX) 

untuk mengatur investasi asing.  

b. Nilai investasi asing minimum sebesar 1 juta US Dollar, dan setidaknya 

berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun. 

c. Pembayaran pendapatan dan laba dilakukan dengan menggunakan mata 

uang Venezuela. 

d. Barang berwujud setidaknya harus memiliki nilai 75% dari investasi asing. 

e. Semua investor asing harus, berkontribusi pada produksi barang dan jasa 

untuk memenuhi permintaan domestik dan mempromosikan ekspor non-

tradisional Venezuela, dan berpartisipasi dalam kebijakan ekonomi 

pemerintah Venezuela. 

f. Mengimplementasikan program perilaku bisnis yang selaras dengan tujuan 

kebijakan ekonomi nasional Venezuela untuk memperbaiki UKM (Usaha 

Kecil Menengah) di Venezuela. 

g. Investor asing dapat menikmati hak sebagai investor asing ketika 

CENCOEX memberi mereka pendaftaran investasi asing. 

Pemberlakuan kebijakan investasi asing pada tahun 2014 membuat negara 

bukan saja memiliki kuasa lebih sebagai pembeli dan pemasar utama impor, 
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namun juga memegang kendali atas kontrol mata uang. Memberdayakan GBRV 

(Government of the Bolivarian Revolution of Venezuela) yang dibentuk oleh 

Maduro pada Juli 2013 untuk membatasi keuntungan bisnis, dan mengatur harga 

untuk kegiatan perekonomian. Melalui GBRV dibuatlah regulasi baru mekanisme 

pertukaran mata uang asing bagi pihak swasta untuk melakukan pembelian dan 

penjualan dari Dollar Amerika, termasuk untuk investasi minyak (State, 2015, p. 

3). Kebijakan investasi asing yang baru membuat pemerintah memiliki kuasa 

lebih untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan perekonomian negara. 

Kekacauan ekonomi mulai dari inflasi, hutang luar negeri, GDP menurun, 

dan permasalahan minyak sebagai sektor penggerak utama ekonomi Venezuela, 

membuat Maduro tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan. Maduro terfokus 

pada perbaikan ekonomi Venezuela tanpa perencanaan yang tepat, sehingga 

mengabaikan kepentingan para investor. Kebijakan yang diterapkan Maduro 

terlalu ketat bagi para investor asing untuk mencari keuntungan besar, sebagai 

tujuan utama para investor untuk berinvestasi. Maduro meningkatkan biaya dan 

standar untuk para investor, dan membuat investor merasa khawatir dengan 

pengawasan dan peraturan yang diberlakukan pemerintah. 

Investor asing khawatir dengan hukum nasional yang akan melindungi 

mereka, jika mereka diperlakukan tidak adil dengan para investor lokal. Dalam 

kebijakan investasi asing yang ditetapkan Maduro, pemerintah Venezuela tidak 

dicantumkan kesetaraan dalam meperlakukan para investor. Investor domestik 

dilindungi oleh hukum domestik Venezuela sedangkan untuk para investor asing 

dilindungi oleh hukum internasional (Cardenas, 2016). Apabila investor asing 

mengalami masalah selama kerjasama berlangsung, akan sulit bagi investor asing 
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untuk menuntut pemerintah Venezuela dalam arbitrase internasional akibat 

kebijakan investasi asing yang diberlakukan pemerintah Venezuela tersebut. 

Di bawah kepemimpinan Chavez, kebijakan investasi asing tertera dalam 

konstitusi tahun 1999, di mana pada pasal 301 menyatakan bahwa pemerintah 

Venezuela memberikan perlakuan yang sama terhadap para investor dalam negeri 

maupun investor asing (IBP, 2016, p. 271). Berbanding terbalik dengan Maduro 

yang memberikan perlakuan berbeda terhadap investor asing untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi Venezuela. Maduro melakukan privatisasi yang tinggi terhadap 

investasi asing pada sektor hidrokarbon, dan menasionalisasi perusahaan minyak 

negara melalui regulasi pembelian dan penjualan menggunakan mata uang 

Bolivar. Chavez juga melindungi sumber daya minyak negara, akan tetapi Chavez 

menggunakan cara yang lebih cerdas. 

Pada masa Chavez, Venezuela justru mengurangi privatisasi terhadap 

sektor hidrokarbon, dan melakukan internasionalisasi untuk menarik para investor 

asing dalam berinvestasi(Jonakin, 2017). Chavez menawarkan investasi swasta 

untuk memberikan lesensi pada para investor baik dari dalam negeri maupun 

asing, untuk dapat melakukan eksplorasi  dan produksi pada sektor hidrokarbon 

dibawah pengawasan Kementerian Perminyakan dan Pertambangan. Tanpa 

jumlah minimal investasi, Chavez hanya memberi syarat, 50% keuntungan dari 

sektor hidrokarbon paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah Venezuela (IBP, 

2016, p. 272). Krisis pada masa Chavez dapat diatasi karena Chavez membuka 

investasi pada sektor selain minyak. Chavez menyadari bahwa ketergantungan 

Venezuela dengan minyak dapat melemahkan ekonomi Venezuela saat krisis, 

sehingga diperlukan alternatif lain. 
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Chavez juga membuka kerjasama dengan perusahaan asing untuk 

memproduksi minyak mentah. Dalam pasal 303 Konstitusi tahun 1999 tertulis 

bahwa negara harus mempertahankan saham PDVSA untuk alasan ekonomi, 

kedaulatan politik, dan strategi nasional, guna mengelola industri minyak. Usaha 

patungan, perusahaan bisnis, terbentuknya anak perusahaan, dan yang lainnya 

merupakan konsekuensi yang harus diterima dalam menjalankan PDVSA 

(Hellinger, 2017, pp. 64-66). Penegasan dalam pasal 303 menunjukkan bahwa, 

munculnya investor asing tidak menjadi masalah selama PDVSA masih memiliki 

saham dan mampu mengelola industri perminyakan Venezuela.Di lain pihak 

Maduro justru membuat regulasi yang ketat terhadap investor asing, terutama di 

sektor minyak yang membuat para investor enggan berinvestasi di Venezuela. 

Seacara tidak langsung, Kebijakan investasi asing yang mulai 

diberlakukan pada tahun 2014 tersebut, telah menghambat investasi asing bagi 

Venezuela (IBP, 2016, p. 271). Perusahaan minyak Rusia seperti Surgutneftegaz 

dan Lukoil, di tahun 2014 telah mundur sebagai investor di Venezuela karena 

kebijakan dari PDVSA yang mementingkan keuntungan pribadi. Ford, perusahaan 

AS yang pada bulan Januari 2014 juga telah memutuskan untuk menurunkan 

produksi di Venezuela karena kekurangan mata uang dan kesulitan membayar 

pemasok. Tindakan pemerintah Venezuela untuk mengontrol harga dan 

membatasi suplai valuta asing, menurut Pejabat Tinggi Eksekutif Ford, Bob 

Shanks, membuat kegiatan produksi dari Ford terhambat (Flannery, 2014). 

Berbagai pertimbangan dari para investor terhadap kerugian membuat investasi 

asing yang masuk ke Venezuela mengalami penurunan.Para investor asing yang 



34 
 

mundur dari kerjasama dengan pemerintah Venezuela berdampak pada 

berkurangnya investasi asing yang masuk ke Venezuela. 

Grafik II.3. Investasi Asing ke Venezuela Tahun 2014-2017 

Sumber: (UNCTAD, 2018) 

Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) 

mencatat, angka investasi asing di yang masuk ke Venezuela mengalami 

penurunan dari 32.016 Juta US Dollar pada tahun 2014 menjadi 22.175 Juta US 

Dollar pada tahun 2017. Pada tahun 2015 dan 2016 investasi asing pada sektor 

ekspor komoditas di pasar berkembang sedang mengalami kenaikan diakibatkan 

harga komoditas yang cukup stabil. Selama tahun 2016 ekspor komoditas tumbuh 

sekitar 0.3 persen, dan setidaknya menyumbang sekitar 0.5 persen dari FDI 

Venezuela. Meskipun demikian, kelangkaan di Venezuela membuat ekspor pada 

sektor komoditas tidak mampu menaikkan nilai FDI Venezuela (Bank, 2017, p. 

5). Ketidakmatangan Maduro dalam menyikapi krisis ekonomi membuat 

Venezuela kehilangan sejumlah investor. 
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Berbagai data yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa krisis 

ekonomi yang terjadi di Venezuela pada masa kepemimpinan Maduro bukan 

hanya diakibatkan oleh kegagalan Maduro dalam mengatasi permaslahan 

ekonomi. Krisis yang terjadi juga diakibatkan oleh beberapa faktor yang saling 

terkait. Ketergantungan negara terhadap sumber daya minyak, dan menjadikan 

ekspor minyak sebagai pemasukan terbesar negara, menjadi salah satu alasan 

penting dari krisis berkepanjangan yang terjadi di Venezuela dari tahun 2013-

2017. Memproduksi minyak disaat harga minyak sedang turun, membutuhkan 

biaya besar. Pendapatan nasional menurun, dan hutang luar negeri meningkat, 

akhirnya terjadi inflasi. Berkurangnya pendapatan nasional membuat pemerintah 

sulit untuk mengimpor barang-barang pokok, akibatnya masyarakat mengalami 

kelangkaan dan kelaparan. 

Ekonomi yang terpuruk membuat kondisi masyarakat miskin Venezuela 

semakin memprihatinkan. Tiga perempat masyarakat Venezuela mengalami 

penurunan berat badan sekitar 8,7 kg di tahun 2017 karena kelangkaan makanan. 

Pada tahun yang sama, nilai mata uang Bolivar jatuh bersamaan dengan jatuhnya 

volume Dollar yang masuk ke Venezuela, sehingga harga barang-barang yang 

diimpor oleh Venezuela mengalami kenaikan. Ketika terjadi krisis pada masa 

Chavez, pemerintah melakukan pencegahan dengan mengontrol masuknya aliran 

Dollar dan mengharuskan barang impor memiliki nilai sebelum diizinkan untuk 

ditukarkan dengan Bolivar. Pada masa kepemimpinan Maduro, pemerintah 

mengatasi krisis dengan menguasai kontrol terhadap ekonomi, meskipun inflasi 

Venezuela sudah terlalutinggi dan merusak perekonomian (Economist, 2017). 
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Situasi yang sulit bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan di 

tengah permasalahan krisis ekonomi yang kompleks. Situasi ekonomi yang sudah 

mengkhawatirkan, membagi fokus Maduro atas dua hal. Maduro dituntut 

untukmencari solusi atas krisis ekonomi, namun juga harus memikirkan 

bagaimana kekuasaannya sebagai Presiden tetap terjaga di tengah keterpurukan 

ekonomi. Tahun 2016, Maduro melakukan pergantian kabinet yang memindahkan 

otoritasnya pada bentuk pemerintahan eksekutif(Goohs, 2017, p. 130). Maduro 

mencampuradukkan permaslahan ekonomi dan politik dengan berusaha 

menggunakan otoritas politiknya di tengah krisis ekonomi agar dapat menguasai 

control terhadap perekonomian. 

Maduro telah mengambil resiko dengan melakukan regulasi investasi 

asing untuk kembali menggerakkan sektor ekonomi Venezuela. Sebagai salah satu 

penyumbang pendapatan nasional Venezuela, investasi asing dapat menjadi jalan 

untuk memperbaiki perekonomian. Namun, sedikitnya investasi asing yang masuk 

pada sektor-sektor utama penggerak ekonomi di Venezuela, ditambah dengan 

berbagai permasalahan perekonomian, membuat ekonomi Venezuela mengalami 

kemacetan. Itulah mengapa krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan 

Maduro sulit untuk diatasi. 

Akibat krisis ekonomi dibawah kepemimpinan Maduro, masyarakat 

miskin Venezuela mengalami kelangkaan terhadap barang pangan dan barang 

pokok, seperti obat-obatan dan tisu toilet. Banyak masyarakat tidak memiliki 

makanan yang cukup sehingga menimbulkan tindak kekerasan (Vicente Fox, 

2017). Penelitian Dewan Adrienne Arsht, Pusat Amerika Latin di Atlantik 

menunjukkan, 84% orang Venezuela menganggap negaranya miskin pangan, 
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sebagian dari mereka bahkan menyebut kemiskinan Venezuela sangat mengerikan 

(Flannery, 2018). 

Penelusuran The New York Times pada 21 rumah sakit umum di 

Venezuela menunjukkan angka kematian anak akibat gizi buruk semakin 

meningkat setelah terjadi krisis ekonomi. Masyarakat dengan penghasilan rendah 

sering kekurangan makanan (Meridith Kohut, 2017). UNICEF menyebutkan, data 

pasti angka penderita gizi buruk di Venezuela belum diketahui, karena data resmi 

dari pemerintah yang terbatas. Akses layanan kesehatan, obat-obatan, dan 

makanan terhadap anak-anak sangat terbatas. Kondisi Ketahanan Pangan dan Gizi 

di Dunia tahun 2017 menunjukkan, bahwa kekurangan gizi di Venezuela 

meningkat 13 persen dari tahun 2014 sampai 2016 (UNICEF, 2018). 

Masyarakat Venezuela hanya dapat membeli barang-barang pokok pada 

hari-hari tertentu, dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Pemerintah mengontrol harga makanan, dan menentukan kapan masyarakat harus 

membeli keperluan pokok, serta apa saja yang diperbolehkan untuk dibeli. 

Akibatnya, tidak jarang masyarakat harus membeli bahan pokok di pasar gelap 

dengan harga yang lebih mahal karena kekurangan bahan pangan (Haid, 2017). 

Krisis ekonomi bagaimanapun telah memperburuk kondisi masyarakat menengah 

ke bawah di Venezuela. Pemerintah Venezuela perlu segera melakukan 

penanganan pasti terhadap permasalahan ekonomi agar tidak memicu ketegangan 

di kalangan masyarakat yang dapat mengancam pemerintahan Maduro.  
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II.1.2. Kekacauan Politik 

Peristiwa besar dalam perpolitikan Venezuela pada masa awal 

pemerintahan Maduro terjadi di tahun 2014. Pertentangan politik antara 

pemerintahan Maduro dan Oposisi menciptakan perselisihan antara kelompok 

pendukung pemerintahan Maduro dan Kelompok yang anti dengan pemerintah 

Maduro. 

Tabel II.2. Kelompok Pro-Pemerintah dan Anti-Pemerintah 

Kelompok Pro Pemerintah Kelompok Anti Pemerintah 

Chavizmo (Pendukung setia Chavez) Masyarakat pendukung Oposisi 

Kolektivos Masyarakat Miskin Venezuela 

Aparat Keamanan Mahasiswa 

 

Bulan-bulan awal di tahun 2014 terjadi demonstrasi beruntun dari 

kalangan MahasiswadiVenezuela. Protes bermula ketika seorang siswi meninggal 

akibat menjadi korban pemerkosaan. Para mahasiswa berunjuk rasa menuntut 

pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan mengatasi inflasi, namun 

beberapa mahasiswa justru ditangkap saat protes berlangsung. Kelompok 

pendukung pemerintah, Kolektivos menanggapi aksi protes mahasiswa dengan 

melakukan penembakan kepada beberapa mahasiswa yang berunjuk rasa pada 

tanggal 11 Februari 2014. Kolektivos juga terlibat dalam bentrok antara pengunjuk 
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rasa dengan petugas keamanan pada demo di sepanjang tahun 2014 (Worldview, 

2014). 

Penangkapan dan kekerasan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa oleh 

mahasiswa memicu protes balasan dengan masa lebih banyak pada tanggal 12 

Februari 2014 di Caracas. Protes dilakukan agar pemerintah membebaskan 

mahasiswa yang telah ditangkap. Akan tetapi, tiga orang tertembak oleh pria 

bersenjata yang tidak dikenal dan memicu unjuk rasa berkelanjutan dari kalangan 

mahasiswa yang didukung oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah 

Venezuela (BBC, 2014). Permasalahan mahasiswa dan masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah Maduro semakin diperkeruh 

dengan keterlibatan Oposisi. 

Para pimpinan Oposisi memanfaatkan kejadian ini untuk menjatuhkan 

Maduro dengan ikut berunjuk rasa bersama mahasiswa dan masyarakat. 

Kehadiran Oposisi berhasil mendapat perhatian dari masyarakat, namun petugas 

keamanan dengan tegas berhasil membubarkan para demonstran. Unjuk rasa yang 

awalnya dilakukan untuk menuntut peningkatan keamanan dan penyelesaian 

masalah ekonomi oleh pemerintah Maduro, berubah menjadi unjuk rasa 

menentang pemerintah. Tindakan tegas dari petugas keamanan menciptakan 

demontrasi yang lebih besar dari masyarakat yang menentang pemerintahan 

Maduro. Para demonstan anti pemerintah menuntut Maduro segera mengundurkan 

diri sebagai Presiden karena telah gagal dalam mengatasi krisis ekonomi 

(Hellinger, 2015, p. 400). 
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Ribuan orang pendukung Oposisi mendampingi pimpinan Oposisi, 

Leopoldo Lopez yang ditangkap oleh pihak berwenang karena dituduh melakukan 

kudeta terhadap Maduro melalui unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Satu hari 

setelah penangkapan Leopoldo Lopez, terjadi demonstrasi di berbagai penjuru 

Venezuela yang dilakukan oleh kelompok anti pemerintah, diantaranya 

demonstrasi di Tachira dan Caracas (Neuman, 2014). Demonstran anti pemerintah 

di daerah bagian Merida dan Tachira memblokir jalan dan menyerang aparat 

kepolisian (Jazeera, 2014). Konflik di kalangan masyarakat Venezuela 

memperburuk kondisi perpolitikan Venezuela di bawah kepemimpinan Maduro. 

Masyarakat Venezuela telah terbagi menjadi dua kubu yang saling 

berlawanan dan menyerang secara terbuka. Protes yang dilakukan mahasiswa, 

masyarakat menengah ke bawah, serta masayarakat pendukung kelompok 

Oposisi, memperoleh tanggapan dari pemerintah dan serangan balasan dari kubu 

pendukung pemerintah. Pemerintah secara resmi menanggapi demonstrasi Oposisi 

pada 12 Februari 2014 dengan serangkaian pawai dari pihak pendukung 

pemerintah yang diikuti oleh ribuan pekerja minyak Venezuela. Pada tanggal 18 

Februari 2014 sekelompok pendukung pemerintah melakukan serangan dengan 

menembak dan melukai delapan pengunjuk rasa di Valencia (Worldview, 2014). 

Kondisi masyarakat yang terpolarisasi menjadikan perpolitikan Venezuela 

semakin kacau. 

Perebutan kekuasaan antara pemerintah Maduro dan Oposisi menjadiawal 

penyebab terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Protes yang terjadi selalu 

diakibatkan oleh perseteruan antara pemerintah Maduro dan Oposisi. Protes besar 

tahun 2014 menandai awal dari polarisasi dukungan yang berkelanjutan antara 
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kelompok pro pemerintah dengananti pemerintah. Tanggapan keras pemerintah 

Maduro terhadap protes tahun 2014 mengakibatkan polarisasi dukungan yang 

terjadi di tengah masyarakat tidak dapat dikendalikan. Pada Januari 2016, para 

pendukung Oposisi kembali melakukan protes dikarenakan keputusan Mahkamah 

Agung yang menangguhkan pemilihan terhadap empat politikus Oposisi 

(Melimopoulos, 2017). 

Keinginan Oposisi untuk menjatuhkan Maduro menimbulkan ketegangan 

antara kubu pendukung pemerintah dan anti pemerintah. Pada 26 Oktober 2016 

kelompok Oposisi berhasil menarik ratusan ribu masyarakat untuk mendesak 

penggulingan Maduro melalui unjuk rasa di Caracas, San Cristobal, Maracaibo 

dan kota Miranda. Selanjutnya pada November 2016 Oposisi menyerukan untuk 

melakukan pawai menuntut referendum penolakan Maduro dalam pencalonan 

Presiden yang akan dilaksanakan tahun 2018. Sebaliknya, di Punto Fijo ribuan 

Chavizmo mendukung Maduro untuk tetap menjadi Presiden (Andrew Cawthorne, 

2016). Chavizmo merupakan para relawan dan masyarakat yang fanatik dalam 

memberi dukungan terhadap Chavez. 

Sikap keras Maduro dalam menanggapi aksi protes mahasiswa dan 

masyarakat, membuka jalan bagi Oposisi untuk memperoleh simpati dan 

dukungan masyarakat. Pada Maret 2017 akibat dari kebijakan pembubaran 

Majelis Nasional, masyarakat pendukung Oposisi melakukan demontrasi 

menuntut pengembalian kekuasaan Majelis Nasional. Kelompok aktivis 

pendukung pemerintah kemudian melakukan serangan balasan pada Juli 2017. 

Para pendukung pemerintah menyerang kantor Majelis Nasional, melukai 

beberapa politisi, dan menyerukan dukungan bagi Maduro untuk melanjutkan 
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Revolusi di Venezuela. Sekitar 100 orang masa pendukung pemerintah juga 

melarang media untuk meliput aksi tersebut (Aljazeera, 2017). 

Pada Mei tahun 2017, terjadi unjuk rasa akibat keputusan Maduro yang 

berencana mengadakan pemilu Majelis Konstituante. Demonstran pendukung 

Oposisi berada di pusat Caracas menyerukan penghapusan kediktatoran dan 

membawa petisi yang ditandatangani oleh jutaan masyarakat Venezuela anti 

pemerintah. Di bagian lain Caracas, masyarakat pendukung pemerintah 

melakukan unjuk rasa balasan terhadap kelompok anti-pemerintah dengan 

bernyanyi dan menari, mendukung keputusan pembentukan Majelis Konstituante 

oleh Maduro (Timesnownews, 2017). Kinginan Maduro untuk membentuk 

Majelis Konstituante ditengah kondisi politik yang terpolarisasi, membuat 

masyarakat anti-pemerintah kembali vokal dalam memberikan penolakan, 

meskipun di lain pihak para Chavizmo tetap memberi dukungan kepada 

pemerintah. 

Keputusan Maduromenimbulkan pro dan kontra diantara kelompok 

pendukung pemerintah dengan anti pemerintah. Ketegangan dari masing-masing 

kubu pendukung semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya 

ketegangan politik akibat pembentukan Majelis Konstituante. Pada bulan Mei 

2017, siaran televisi pemerintah Venezuela memperlihatkan rekaman pembakaran 

Orlando Figuera yang merupakan pendukung Maduro, oleh para pemrotes anti 

pemerintah. Pada hari yang sama, seorang demonstran pro Oposisi ditembak oleh 

seorang pendukung pemerintah. Selama demonstrasi berlangsung, tercatat 48 

orang meninggal baik dari pihak pendukung pemerintah dan penentang 

pemerintah (Farand, 2017). 
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Unjuk rasa dan kekacauan politik yang terjadi antara pendukung 

pemerintah dan anti-pemerintah di Venezuela menuai komentar dari tokoh 

dunia.Oleh John Kerry, Maduro dituduh telah melakukan teror terhadap 

masyarakatnya sendiri. John Kerry menyalahkan pemerintah Venezuela atas 

adanya gangguan inkonstitusional terkait demokrasi di Venezuela (Meade, 2016, 

p. 328). Tuduhan John Kerry dilatar belakangi oleh sikap Maduro yang telah 

membiarkan masyarakat terpolarisasi dan saling bentrok. Maduro tidak 

melakukan tindakan yang tepat untuk mengakhiri unjuk rasa, sehingga banyak 

masyarakat menjadi korban (Worldview, 2014). Pemerintah Maduro menolak 

tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa demonstrasi yang terjadi adalah manuver 

dari pemerintah Amerika untuk membuat demokrasi Venezuela tidak stabil 

(Kerrigan, 2018, p. 158). 

Demonstrasi berturut-turut hingga bentrok di Venezuela bukan saja 

merupakan kesalahan dari pemerintah Maduro. Polarisasi dukungan semakin 

intens terjadisetelah Oposisi secara langsung terlibat dalam unjuk rasa damai, 

menuntut pemerintah untuk mengatasi permasalahan krisis ekonomi. 

Pemerintahan Maduro melakukan kesalahan dengan membubarkan para 

pengunjuk rasa menggunakan kekerasan, yangakhirnya membuat masyarakat 

terbagi menjadi dua kubu dukungan. Perebutan kekuasaan antara pemerintah 

Maduro dan Oposisi juga telah membuat hubungan diantara masyarakat terpecah. 

Perbedaan dukungan antara pro pemerintah dan anti pemerintah membuat 

masyarakat saling bentrok, saling mengancam, bahkan saling membunuh. Di 

daerah  El Guarataro, masyarakat miskin mendapat ancaman dari para elit 

pimpinan kelompok pro pemerintah. Kelompok pro pemerintah mengancam untuk 
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tidak memberikan jatah makanan apabila masyarakat miskin di El Guarataro tidak 

mendukung Maduro(Mariana Zuñiga, 2017). Pekerja pabrik baja di Sidor juga 

diancam akan diberhentikan oleh pemerintah, jika terlibat dalam unjuk rasa 

menentang Maduro (VOA, 2017). Polarisasi di kalangan masyarakat Venezuela 

menunjukkan seberapa buruk kekacauan popilik Venezuela di bawah 

kepemimpinan Maduro. 

Bukan hanya terpolarisasi, masyarakat juga telah ditekan dalam 

menyuarakan dukungan. Perpolitikan yang kacau membuat kebebasan HAM dari 

masyarakat Venezuela terabaikan. Kekacauan ekonomi di akhir tahun 2012, dan 

berlanjut menjadi krisis di tahun 2013, memaksa masyarakat untuk menuntut 

kesejahteraan melalui unjuk rasa. Di tengah kisruh domestik, pemerintah justru 

semakin otoriter dan melawan aspirasi masyarakat dengan sikap keras. Tindakan 

pemerintah Maduro inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi kelompok 

Oposisi untuk kembali bangkit. 

II.2. Pembubaran Majelis Nasional, Maret 2017 

Kondisi pemerintahan Venezuela yang kacau di bawah kepemimpinan 

Maduro telah membuat pengaruh Oposisi dalam perpolitikan semakin kuat.Krisis 

ekonomi di tahun 2013 yang berlanjut dengan demontrasi besar tahun 2014 

membuat Venezuela menjadi perhatian dunia. Akibat dari unjuk rasa tahun 2014, 

pemerintah Venezuela mendapat sanksi dari Amerika Serikat melalui 

pembentukan Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014 

pada bulan Maret dan diberlakukan mulai bulan Desember 2014. Undang-undang 

tersebut disahkan oleh Senat dan ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat 
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sebagai sanksi atas pelanggaran HAM pada protes anti pemerintah di tahun 2014 

(Govtrack, 2014). 

Pemerintah Amerika Serikat meminta Maduro memberikan sanksi kepada 

semua tokoh yang bertindak atas nama pemerintah dan telah melakukan 

penangkapan terhadap para demonstran anti pemerintah, termasuk pula bagi aktor 

yang memberikan perintah untuk melakukan penangkapan tersebut. Sanksi yang 

diberikan diantaranya pembekuan aset properti baik yang berada di Amerika 

Serikat, maupun yang masuk ke Amerika Serikat berdasarkan Undang-undang 

Darurat Internasional dan Kekuatan Ekonomi. Pencabutan visa dan dokumen lain 

yang memberikan akses untuk datang ke Amerika Serikat (Congress, 2014). 

Sanksi dari Amerika Serikat tersebut kemudian dimanfaatkan Oposisi 

untuk memperkuat diri dalam perpolitikan di Venezuela dengan meningkatkan 

dukungan masyarakat. Oposisi mendukung penerapan sanksi bagi pemerintah 

Maduro.Pimpinan Oposisi Henrique Capriles menyebut bahwa sanksi dari 

Amerika Serikat memiliki arah yang jelas peda penegakan HAM masyarakat 

Venezuela, sehingga penolakan Maduro atas sanksi tersebut tidak beralasan 

(Dutka, 2014). Melalui Undang-undang tersebut Oposisi berusaha menjatuhkan 

citra Maduro dimata masyarakat. Kelompok Oposisi semakin intensif 

menyuarakan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil Venezuela. Oposisi 

juga berpartisipasi aktif dalam unjuk rasa bersama masyarakat dalam 

menyampaikan padangan mereka terhadap pemerintah. 

Menjelang pemilihan Majelis Nasional pada Desember 2015, koalisi partai 

Oposisi yang tergabung dalam MUD juga melakukan unjuk rasa memperjuangkan 
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kebebasan dari para tahanan politik dan menuntut perbaikan ekonomi (Sullivan, 

2015). Oposisi meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan fokus pada 

permasalahan demokrasi dan melakukan jajak pendapat untuk memperoleh suara 

di pemilu Majelis Nasional (Tulia G. Falleti, 2018, p. 159). Dukungan masyarakat 

yang mulai meningkat sejak aksi unjuk rasa selama bulan Februari tahun 2014 

telah memperkuat suara dalam kubu Oposisi. Oposisi yang sejak awal tidak 

memiliki target atas Majelis Nasional ternyata berhasil memenangkan pemilu 

Legislatif tersebut. 

Kelompok Oposisi dari koalisi MUD berhasil memenangkan masyoritas 

suara dalam pemilu Badan Legislatif pada Desember 2015. Partai Oposisi berhasil 

meraih suara untuk mengisi 109 kursi dari total kesuluruhan sebanyak 167 kursi di 

Majelis Nasional (Kingsbury, 2018, p. 129). Untuk pertama kalinya, kendali 

Majelis Nasional Venezuela yang lebih dari dua dekade dikuasai oleh partai 

sosialis berganti di bawah kendali Oposisi. Sebagai Badan Legislatif, Majelis 

Nasional akan bertugas untuk mengesahkan kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah Venezuela. Segala tindakan yang dilakukan Maduro harus mendapat 

persetujuan dari Majelis Nasional. Kemenangan Oposisi dalam Majelis Nasional 

dapat mengurangi otoritas politik Maduro. 

Langkah pertama Oposisi setelah menguasai Majelis Nasional adalah 

melakukan referendum. Referendum tersebut menjadi salah satu strategi besar 

Oposisi untuk menjegal kekuasaan Maduro dengan mencegah Maduro 

mencalonkan diri pada pemilihan Presiden tahun 2018. Dimulai pada April 2016, 

Oposisi berhasil memperoleh sekitar 600.000 tanda tangan dari masyarakat 

Venezuela untuk melakukan referendum. Hingga bulan Mei 2016, sudah sekitar 
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70% masyarakat telah menandatangani petisi tersebut. Masyarakat yang kecewa 

terhadap kinerja pemerintah menginginkan Maduro turun dari jabatan Presiden 

(Guy Burton, 2016, p. 200). Pertengahan tahun 2016, Oposisi mengirimkan 

sekitar 1.8 juta tanda tangan dari masyarakat Venezuela kepada Dewan Pemilihan 

Nasional. Akan tetapi, Dewan Pemilihan Nasional yang dikendalikan oleh 

Maduro menangguhkan referendum tersebut sampai batas waktu yang tidak 

ditentukan (Kerrigan, 2017, pp. 589-590). 

Di awal tahun 2017, Majelis Nasional yang dikuasai Oposisi menolak 

menyetujui kerjasama PDVSA dengan perusahaan swasta (Melimopoulos, 2017). 

Masih pada bulan Januari 2017, Majelis Nasional juga menolak pemerintah 

Maduro melakukan darurat ekonomi melalui dekrit Presiden, yang kemudian oleh 

Maduro keputusan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah 

Agung kemudian menguatkan dekrit Presiden Maduro untuk melakukan darurat 

ekonomi yang telah ditolak oleh Majelis Nasional pada bulan Februari 2017 

(Mallett-Outtrim, 2017). Oposisi telah memiliki kekuatas yang besar dalam 

perpolitikan di Venezuela, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan Oposisi 

semakin mendesak Maduro. 

Untuk tetap dapat mengendalikan pemerintahan Venezuela, Maduro 

melibatkan Mahkamah Agung untuk melawan kekuasaan Oposisi dalam Majelis 

Nasional. Menanggapi perlawanan Oposisi terhadap pemerintah Maduro melalui 

kebijakan yang telah diambil Majelis Nasional, pemerintah melalui Mahkamah 

Agung kemudian mencabut kekuasaan Legislatif dari Majelis Nasional 

(Melimopoulos, 2017). Mahkamah Agung secara resmi membubarkan Majelis 

Nasional dalam tubuh Legislatif pemerintahan Venezuela 27 Maret 2017 melalui 
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dua putusan, yaitu dengan menghapus kekebalan pada Majelis Nasional, dan 

mengalihkan fungsi parlemen kepada Mahkamah Agung untuk menjamin 

supremasi hokum (Kerrigan, 2018, p. 158). Keputusan tersebut akhinya 

dibatalkan beberapa hari kemudian menyusul penolakan yang dilakukan oleh 

masyarakat (Brochetto, 2017), meskipun demikian aksi unjuk rasa yang telah 

terjadi sulit untuk diredam. 

II.3. Pembentukan Majelis Konstituante, Juli 2017 

Ketegangan politik semakin memuncak setelah Oposisi berhasil kembali 

menguasai Majelis Nasional. Di tengah situasi politik yang kacau, kehadiran 

Oposisi dalam Majelis Nasional dapat mengancam kedudukan Maduro. Oleh 

sebab itu, pada Mei 2017 Maduro memutuskan untuk mengadakan pemilu Majelis 

Konstituante guna membentuk konstitusi baru menggantikan konstitusi tahun 

1999 (Cusack, 2018, p. 71). Satu-satunya carauntuk menghilangkan kekerasan, 

membuka lapangan kerja, dan mendapatkan makanan bagi masyarakat, menurut 

Maduro adalah dengan membentuk sebuah Konstitusi baru. Majelis Konstituante 

yang dipilih langsung oleh masyarakat merupakan lembaga yang dianggap 

Maduro tepat untuk menyusun Konstitusi tersebut. Sebaliknya, masyarakat 

menilai bahwa pembentukan Majelis Konstituantemerupakan alasan Maduro 

untuk menyingkirkan Oposisi dari Badan Legislatif Venezuela (Vicente Fox, 

2017, p. Chapter 7). 

Dalam menulis konstitusi baru, selain memiliki wewenang untuk mengatur 

dan membubarkan lembaga-lembaga negara, Majelis Konstituante jugaakan 

menggantikan kedudukan Majelis Nasional. Majelis Konstituante akanmemiliki 
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kekuasaan yang lebih besar dan tidak terbatas dari lembaga-lembaga yang pernah 

ada di Venezuela. Menurut Maduro, Majelis Konstituante dapat memperkuat 

kesatuan negara, serta memberikan rekonsiliasi dan perdamaian bagi Venezuela 

(Kerrigan, 2018, p. 158). Jika aliansi sayap kiri dibawah naungan partai PSUV 

yang juga menaungi Maduro dapat menguasai kursi Majelis Konstituante, maka 

kekuasaan Maduro sebagai Presiden juga menjadi tidak terbatas.Bukan tidak 

mungkin jika Majelis Konstituante dapat dijadikan alat bagi Maduro untuk 

mempertahankan keuasaan sebagai Presiden, dan menekan pergerakan Oposisi 

dalam perpolitikan Venezuela. 

Pengumuman pembentukan Mejelis Konstituante secara mendadak oleh 

Maduro pada bulan Mei 2017 memperoleh respon dari berbagai pihak. Kelompok 

Oposisi beranggapan bahwa pembentukan Majelis Konstituante merupakan cara 

Maduro untukmelanggengkan kekuasaan sebagai Presiden, karena salah satu yang 

juga menjadi fokus Majelis Konstituante kelak yaitu, membubarkan pelaksanaan 

pemilu gubernur tahun 2017, di mana kebanyakan calon Gubernur merupakan 

kandidat dari Oposisi. Amerika Serikat bahkan secara tegas memberikan sanksi 

pada 13 mantan pejabat pemerintah Venezuela dan pejabat saat ini terkait dengan 

kondisi politik dan ekonomi Venezuela, layanan keamanan, serta mengenai 

pembentukan Majelis Konstituante. Sanksi lebih lanjut akan diberikan Amerika 

Serikat jika Maduro tidak membatalkan niatnya (Kerrigan, 2018, p. 159). 

Dari dalam negeri, penolakan terhadap pembentukan Majelis Konstituante 

juga muncul dari kalangan masyarakat Venezuela.Masyarakat yang tidak 

menyetujui pembentukan Majelis Konstituante melakukan protes pada Juni 2017 

menuntut pembatalan pemilu Majelis Konstituante. Awal bulan Juli, Oposisi 
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melakukan referendum tidak resmi yang diikuti oleh seluruh masyarakat 

Venezuela dengan batasan usia minimal 18 tahun, bagi masyarakat yang tinggal di 

Venezuela maupun masyarakat Venezuela di luar negeri. Referendum tersebut 

diikuti sekitar 7.5 juta masyarakat dengan hasil suara 98% masyarakat menolak 

pembentukan Majelis Konstituante (Tarver, 2018, p. 190). Meskipun menjadi 

perdebatan dan menuai banyak penolakan, Pemilu Majelis Kontituante tetap 

dilangsungkan pada 30 Juli 2017. 

Pembubaran Majelis Nasional yangberlanjut dengan pelaksanaan Pemilu 

Majelis Konstituante di tahun 2017, merupakan kebijakan penting yang terjadi di 

Venezuela pada masa kepemimpinan Maduro.Kedua kebijakan tersebut tentu 

mendapat respon yang berbeda dari pihak berseteru. Diantara kedua kelompok, 

baik itu kubu pemerintah berkuasa maupun kubu Oposisi pasti memiliki cara 

tersendiri dalam menyikapi kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-

masing. Sehingga, dalam menganalisis dinamika perpolitikan Venezuela tahun 

2013-2017, penting untuk melihat  bagaimana pemerintah Maduro dan Oposisi 

menyikapi pembubaran Majelis Nasional dan juga pembentukan Majelis 

Konstituante. 

 


