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BAB III  

Tanggapan, Tuntutan Oposisi dan Dukungan Pemerintah 

 Venezuela 2013-2017 

Dinamika perpolitikan dalam suatu negara tidak terlepas dari perselisihan 

antar aktor poltik berkepentingan di dalamnya. Para kelompok kepentingan 

tersebut diantaranya seperti partai politik, kelompok Oposisi, organisasi atau 

lembaga, dan juga pemerintah berkuasa. Politik dalam suatu negara, di mana 

hanya terdapat dua pihak berkuasa yang saling bersaing, akan jauh berbeda 

dibandingkan negara yang memiliki banyak partai dengan kekuatan seimbang, 

bersama-sama berjuang untuk mendapatkan kekuasaan (Pettitt, 2014, p. 21). 

Persaingan untuk saling menjatuhkan akan lebih mudah terjadi apabila hanya 

terdapat dua kubu penguasa yang berseteru. Pada Bab II telah dibahas mengenai 

kondisi dalam negeri Venezuela mulai dari krisis ekonomi dan sosial, hingga 

kekacauan politik yang bepengaruh terhadap pembubaran Majelis Nasional dan 

Pembentukan Majelis Konstituante di awal tahun 2017. 

Skema dalam teori sistem politik menunjukkan, bahwa proses Output 

menuju Input dihubungkan dengan Feedback, di mana Feedback merupakan 

tanggapan dari pemerintah Maduro dan Oposisi terhap Output. Feedback 

kemudian memunculkan dua Input berupa Demands dan Support. Pada studi 

kasus permasalahan politik Venezuela, Demands diartikan sebagai tuntutan 

Oposisi terhadap pemerintah, sedangkan Support merupakan tindakan pemerintah 

dalam menanggapi tuntutan Oposisi. Setelah melakukan analisis terhadap kondisi 

pemerintahan Venezuela selama tahun 2013-2017 pada Bab II, maka pada Bab III 
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akan secara spesifik menganalis mengenai tanggapan dari pemerintah Maduro dan 

pihak Oposisi terhadap Output, serta Input yang diperoleh. Sehingga dapat 

diketahui pengaruh Oposisi dalam perpolitikan Venezuela, dan keinginan dari 

masing-masing pihak berseteru, baik pemerintah Maduro maupun Oposisi. 

III.1 Tanggapan Pemerintah dan Oposisi terhadap Pembubaran Majelis 

Nasional 

Keputusan Maduro untuk menyingkirkanOposisidari perpolitikan 

Venezuela dengan membubarkan Majelis Naional melalui putusan putusan 

Mahkamah Agung merupakan langkah yang tidak tepat. Mengingat elektabilitas 

Oposisi telah mengalami peningkatan, maka untuk menjatuhkan Oposisi akan 

sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun pembubaran Majelis Nasional tidak secara 

langsung dilakukan oleh Maduro, akan tetapi kekuasaan pemerintah terhadap 

Mahkamah Agung telah menjadi bukti keterlibatan Maduro dalam kebijakan 

tersebut. Pembubaran Majelis Nasional membuat pihak Oposisi tidak terima. 

Sebagai pihak yang merasa paling dirugikan dengan pembubaran tersebut, tokoh 

politik dan para petinggi dari kelompok Oposisi lebih banyak memberikan respon 

dibanding dengan Maduro. 

Presiden Majelis Nasional Venezuela, Julio Borges menyatakan bahwa 

tindakan Mahkamah Agung telah membuka jalan bagi Maduro untuk semakin 

diktator dengan menguasai kembali Majelis Nasional. Freddy Guevara dari partai 

Voluntad Popular, dan pemimpin Oposisi Leopoldo López justru menyalahkan 

keputusan yang diambil Maduro. Freddy dan Lopez menyebut tindakan Maduro 

dengan memintah Mahkamah Agung membubarkan Majelis Nasional sebagai 
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langkah yang menyedihkan. Kedua tokoh tersebut menyerukan kepada semua 

kelompok Oposisi untuk segera mengambil keuntungan dengan melakukan 

perlawanan bersama dengan masyarakat para penentang pemerintah Maduro 

(Watts, 2017). 

Pemimpin Oposisi yang lain, Henrique Capriles juga memberikan 

kecaman terhadap pemerintah Maduro dan menganggap tindakan Maduro telah 

melewati batas (Romo, 2017). Kebijakan dair Mahkamah Agung bukan saja telah 

membuat para tokoh Oposisi semakin vokal dalam melakukan kecaman, namun 

juga membuat pihak Oposisi tidak ragu untuk melakukan serangan yang lebih 

besar. Para pemimpin Oposisi kemudian merencanakan untuk melakukan 

demontrasi jalanan (Watts, 2017), menyuarakan untuk melakukan kudeta terhadap 

pemerintah Maduro melalui protes besar sebagai respon kemarahan dari pihak 

Oposisi karena Mahkamah Agung yang dikuasai oleh loyalis pemerintah telah 

melucuti kekuasaan Majelis Nasional (Romo, 2017). Aksi demonstrasi yang 

dilakukan oleh Oposisi dapat menjadi serangan balik yang justru akan lebih 

mengancam bagi Maduro, mengingat besarnya dukungan masyarakat yang 

dimiliki oleh Oposisi saat ini. 

Kudeta tidak berdarah Maduro dengan membubarkan Majelis Nasional 

melalui Mahkmah Agung dilatarbelakangi oleh sikap Oposisi dalam Majelis 

Nasional secara terang-terangan telah mempersulit Maduro untuk otoriter.Selaku 

pihak yang paling disalahkan, Maduro merespon pembubaran Majelis Nasional 

melalui pernyataan terbuka pada tanggal 28 Maret 2017. Maduro menyebut 

kebijakan dari Mahkamah Agung adalah sebuah perintah, dan merupakan 

keputusan bersejarah. Maduro menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah 
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memberikan Maduro wewenang yang memungkinkan Maduro memiliki kekuatan 

khusus yang keluar dari keadaan klausa darurat dalam konstitusi Venezuela 

(Romo, 2017). 

Maduro sangat berhati-hati dalam menanggapi permasalahan pembubaran 

Majelis Nasional. Terlepas dari respon Maduro untuk menerima keputusan 

Mahkamah Agung sebagai bentuk perintah, seruan unjuk rasa dari Oposisi 

bersama dengan masyarakat Venezuela anti pemerintah telah terjadi. Masyarakat 

yang menentang keputusan Mahkamah Agung berdemonstrasi di luar gedung MA 

pada 27 Maret, setelah putusan Mahkamah Agung dikeluarkan. Demonstran anti-

pemerintah memaki para petinggi MA, dan berusaha menyerang Gedung 

Mahkamah Agung yang dijaga oleh petugas keamanan Nasional (Romo, 2017). 

Maduro tidak secara langsung memberikan pernyataan dukungan terhadap 

keputusan Mahkamah Agung, namun Maduro meminta masyarakat untuk 

menghormati keputusan tersebut, karena bagaimanapun keputusan tersebut 

menguntungkan pihak Maduro. Melihat aksi dari masyarakat yang semakin besar 

dalam melakukan penolakan, Maduro menentukan sikap yang tidak gegabah. 

Maduro juga menyerukan pertemuan segera Dewan Keamanan Nasional untuk 

membahas pertikaian antara Oposisi dan Mahkamah Agung pada 28 Maret 2017. 

Akan tetapi, Kementerian Pertahanan Venezuela belum membuat pernyataan 

mengenai keputusan Maduro tersebut, sehingga memicu krisis politik di Caracas 

akibat aksi unjuk rasa (Mallett-Outtrim, 2017). 

Semakin banyak masa yang melakukan unjuk rasa, membuat Maduro 

semakin tertahan dengan langkahnya sendiri. Pemerintah Maduro menuduh 
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bahwa Oposisi telah memicu masyarakat untuk melakukan demonstrasi 

menentang pemerintah Venezuela, namun Oposisi membalas tuduhan tersebut 

dengan menyerukan protes di depan kantor Ombudsman, sebuah lembaga yang 

didanai untuk menyelidiki keluhan terhadap otoritas publik. Oposisi bersama 

masyarakat penentang pemerintah meminta kepala Ombudsman, Tarek William 

Saab membela hak-hak warga negara dan mengambil tindakan untuk menghapus 

hakim Mahkamah Agung (DW, 2017). 

Sejak pembubaran Majelis Nasional diputuskan oleh Mahkamah Agung, 

jumlah masyarakat yang menentang keputusan tersebut semakin meningkat, 

sehingga intensitas demonstrasi juga mengalami peningkatan. Akibat dari kisruh 

politik Venezuela tersebut, Maduro mendapat kritik dari dunia internasional. 

Negara-negara yang tergabung dalam OAS kembali berusaha untuk ikut campur. 

OAS berencana melakukan pertemuan pada tanggal 29 April 2017 untuk 

membahas kekacauan politik di bawah kepemimpinan Maduro, tanpa se izin dari 

Maduro (DW, 2017). Maduro melarang OAS untuk ikut campur dikarenakan 

Amerika Serikat sebagai penguasa OAS telah membantu Oposisi dalam 

menjatuhkan Maduro (Reuters, 2017). 

Menghadapi berbagai kritik keras baik dari dalam maupun dari luar negeri 

membuat Maduro mempertimbangkan langkahnya untuk menyingkirkan Oposisi 

melalui pembubaran Majelis Nasional. Pada akhir bulan Maret 2017, Maduro 

meminta pengadilan untuk meninjau kembali keputusannya membubarkan 

Majelis Nasional, dan hari berikutnya, pengadilan memutuskan untuk 

mengembalikan kekuatan Majelis Nasional (Kerrigan, 2018, p. 158). Sebelum 

akhirnya benar-benar dibatalkan, Maduro lebih dulu memberikan peringatan 
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kepada pihak Oposisi dan seluruh masyarakat pendukung Oposisi yang telah 

berunjuk rasa. Maduro melakukan arak-arakan di sepanjang jalan-jalan di Caracas 

pada awal bulan April 2017 dengan dikawal oleh Militer yang berjanji akan 

mendukung penuh tindakan Maduro. Tindakan Maduro tersebut dilakukan untuk 

menunjukkan kekuatan pemerintah terhadap para pengunjuk rasa anti pemerintah 

dan kelompok Oposisi yang dianggap Maduro telah mengacaukan perpolitikan 

Venezuela akibat demonstrasi menentang pembubaran Majelis Nasional  

(Brochetto, 2017). 

Meskipun kebijakan pembubaran Majelis Nasional telah dibatalkan oleh 

Mahkamah Agung, protes dari kalangan masyarakat Venezuela yang telah 

mendukung kelompok Oposisi untuk bisa memenangkan suara di kursi Legislatif 

tetap berlangsung selama April 2017. Puluhan ribu masyarakat melakukan protes 

pada bulan April 2017, menolak pemindahan kekuasaan Majelis Nasional kepada 

Mahkamah Agung (Watch, 2017). Penolakan masyarakat terhadap pembubaran 

Majelis Nasional menunjukkan bahwa pengaruh Oposisi dalam perpolitikan 

Venezuela menguat. Protes masyarakat dalam menentang pembubaran Majelis 

Nasional berjalan lebih dari satu bulan (Tomás Straka, 2018, p. 220). 

Desakan masyarakat yang berhasil membuat Oposisi kembali menguasai 

Majelis Nasional menambah kekhawatiran Maduro akan ancaman kekuatan 

Oposisi. Selain itu, berkaca dari unjuk rasa besar tahun 2014, di mana akibat 

tindakan keras yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat anti pemerintah, 

justru mengangkat elektabilitas Oposisi dan membuat Maduro mendapat kritik 

dari dunia internasional. Kritik dan sanksi dari dunia internasional bahkan berhasil 

mengantarkan Oposisi untuk berkuasa di dalam Badan Legislatif. Oleh karena itu, 
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untuk tidak mengulangi hal yang sama maka, pada tanggal 28 April 2017, 

Venezuela secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari OAS (EFE, 2017). 

Secara politik, pemerintah tidak begitu dirugikan dengan keputusan 

tersebut, akan tetapi keputusan pengunduran diri Venezuela akan berpengaruh 

terhadap perekonomian Venezuela yang sedang krisis, yang justru dapat memberi 

jalan bagi Oposisi untuk semakin menjatuhkan pemerintah.Maduro yang terima 

dengan kekalahannya atas Oposisi kemudian memutuskan untuk membentuk 

Majelis Konstituante. Maduro mengumumkan untuk pelaksanaan pemilu Majelis 

Kanstituante beberapa hari setelah pengunduran diri dari OAS, tepatnya pada 

bulan Mei 2017. 

III.2 Tanggapan Pemerintah dan Oposisi terhadap Hasil Pemilu Majelis 

Konstituante 

Majelis Konstituante merupakan cara Maduro untuk melemahkan Majelis 

Nasional yang dikuasai Oposisi, sehingga kemenangan PSUV dalam Majelis 

Konstituante harus dipastikan. Pembentukan Majelis Konstituante merupakan 

salah satu faktor yang melatarbelakngi semakin besarnya dukungan masyarakat 

terhadap Oposisi. Masyarakat Venezuela yang sejak awal menolak pembentukan 

Majelis Konstituante melihat dengan jelas kecurangan-kecurangan yang dilakukan 

oleh Maduro. Menurut Dewan Pemilu Nasional, dari sekitar 8 juta jumlah 

penduduk Venezuela, terdapat 41% masyarakat yang memenuhi syarat untuk 

memilih, sedangkan menurut Oposisi hanya ada sekitar 7% masyarakat yang 

terdaftar untuk memilih (Kerrigan, 2018, p. 159). 
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Penipuan jumlah pemilih bahkan dibenarkan oleh Smartmatic, perusahaan 

yang memasok mesin voting bagi pemerintah Venezuela sejak tahun 2004. CEO 

Smartmatic dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah telah memanipulasi 1 

juta suara untuk Majelis Konstutante (Hetland, 2017). Kecurangan lainnya yaitu, 

tidak terdapat lembaga pengawas independen pada tempat pemungutan suara yang 

menjadi salah satu prosedur dari pemilu, sehingga membuat Oposisi menganggap 

pemilu tersebut tidak sah (Kerrigan, 2018, p. 159). Dewan Pemilihan Nasional 

(CNE) tidak memberikan hasil pemilu yang jelas, seperti jumlah suara sah dan 

tidak sah. Untuk pertama kalinya Jaksa Agung Venezuela, Luisa Ortega bahkan 

membatalkan hasil kemenangan PSUV dalam Majelis Konstituante. Luisa Ortega 

meyakini bahwa di tengah permasalahan ekonomi, sangat sulit bagi masyarakat 

untuk memberi dukungan kepada Maduro dan PSUV (Hetland, 2017). 

Kekalahan tentu akan diperoleh pihak koalisis PSUV, dukungan 

masyarakat terhadap Oposisi yang semakin meningkat, membuat jalan 

kemenangan Maduro dalam pemilu Majelis Konstituante sulit untuk didapatkan 

dengan kejujuran. Pemerintahan di bawah kendali Presiden Maduro telah berlaku 

tidak sportif dan terbuka dalam pemilu.Maduro tidak hanya mengabaikan 

penolakan masyarakat terhadap pembentukan Majelis Konstituante, dan juga 

memanipulasi jumlah dukungan. Pemerintah Maduro bahkan telah menekan suara 

masyarakat untuk memberikan dukungan bagi koalisi PSUV. Sebagian besar 

masyarakat Venezuela tidak ingin berpartisipasi dalam pemilu Majelis 

Konstituante, akan tetapi masyarakat dipaksa untuk memilih. Maduro mengancam 

akan memecat para pegawai negara jika tidak ikut memilih dalam pemilu Majelis 

Konstituante (Kerrigan, 2018, p. 159). 
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Pemerintah Maduro telah mengatur jalannya pemilu Majelis Konstituante 

untuk kemenangan PSUV atas koalisi Oposisi. Sebelum perhitungan suara, 

Oposisimelakukan boikot dalam pemilu dan meminta untuk jajak pendapat. Akan 

tetapi, Maduro secara sepihak menyatakan kemenangan atas 545 kandidat terpilih 

dari Majelis Konstituante yang diisi oleh semua pendukung pemerintahanannya, 

termasuk istri dari Maduro. Negara terdekat Venezuela di kawasan Amerika 

Latin, seperti Argentina, Brazil, dan Colombia menolak kemenangan Maduro 

dalam Majelis Konstituante (Kerrigan, 2018, p. 159). Amerika Serikat, Canada, 

dan Spanyol juga tidak mengakui hasil suara pemilu Majelis Konstituante, dan 

tidak akan menerima segala keputusan yang dibuat oleh Majelis Konstituante. 

Peru bahkan telah menyerukan pertemuan regional antara menteri luar negeri pada 

8 Agustus 2017 (McCoy, 2017) untuk meredam ketegangan politik antara 

pemerintah Maduro dan Oposisi. 

Kemenangan sepihak tanpa ada transparasi jalannya pemilu, serta berbagai 

macam kecurangan yang telah dilakukan oleh pemerintah, membuat perselisihan 

diatara Oposisi dan pemerintah Maduro semakin meruncing. Oposisi yang sejak 

awal mendapat dukungan dari masyarakat dan bersikeras menolak pembentukan 

Majelis Konstituante telah dikalahkan melalui kecurangan. Koalisi Oposisi, MUD 

menyatakan akan menolak segala bentuk legitimasi yang nantinya dikeluarkan 

oleh Majelis Konstituane (BUXTON, 2018). Kecaman untuk pemerintah bukan 

hanya datang dari pihak Oposisi, akan tetapi juga dari masyarakat Venezuela. 

Protes menolak pembentukan Majelis Kosntituante berlanjut sampai pemilu 

berakhir. 
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Pada saat pemilu berlangsung, para pendukung Oposisi melakukan protes 

di depan Gedung Parlemen, tepatnya di Caracas. Para demonstran pendukung 

Oposisi memaksa masuk ke dalam gedung, akan tetapi petugas keamanan 

menghalangi para demonstran dengan menembakkan gas air mata (BBC, 

2017).Sekitar 16 orang meninggal dalam protes yang terjadi pada saat pemilu 

Majelis Konstituante berlangsung (Kerrigan, 2018, p. 159). Satu hari setelah 

pemilu dilaksanakan, ratusan masyarakat Venezuela anti pemerintah tetap 

berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen untuk menolak hasil pemilu, serta untuk 

menghormati para korban dari unjuk rasa yang telah terjadi (CNN, 2017). 

Berbagai macam upaya dan penolakan yang dilakukan, baik oleh masyarakat, 

Oposisi, maupun dunia internasional tidak sedikitpun membuat Maduro mundur. 

Sekretaris Jenderal OAS (Organization of American States), menyatakan 

tindakan tersebut sebagai bentuk kediktatoran dengan membunuh masyarakat 

melalui perang kotor. Satu hari setelah pemilu berakhir, Departemen Keuangan 

Amerika Serika memberikan sanksi pada Maduro karena telah meruntuhkan 

demokrasi di Venezuela dan menciptakan pemerintahan otoriter bagi masyarakat 

dengan melakukan pemilu Majelis Konstituante.Amerika Serikat menghentikan 

pinjaman uang bagi pemerintahan dan perusahaan minyak Venezuela (Kerrigan, 

2018, pp. 159-160). Pemerintah Venezuela banyak mendapat sanksi dan kritikan, 

namun pada kenyataannya kemenangan para pengikut setia Maduro dalam 

Majelis Konstituante telah dikukuhkan.Kemenangan koalisi PSUV dalam Majelis 

Konstituante berjalan sesuai rencana dan harapan Maduro. 

Kekhawatiran dan kecurigaan banyak pihak atas keputusan pembentukan 

Majelis Konstituante oleh Maduro terbukti.Pemerintah Maduro menggunakan 
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Majelis Kontituante untuk menyingkirkan Oposisi dan para pendukung Oposisi di 

perpolitikan. Setelah terbentuk, Majelis Konstituante merespon aksi boikot yang 

dilakukan oleh partai Oposisi atas penolakan Oposisi terhadap kemenangan 

bertutrut-turut partai PSUV dalam Majelis Konstituante dan pemilu Gubernur. 

Majelis Konstituante memutuskan melarang partai Oposisi berpartisipasi dalam 

pemilihan Presiden pada tahun 2018 mendatang (House, 2018, p. 1094). Majelis 

Konstituante yang dikendalikan oleh Maduro menunjukkan otoritasnya sebagai 

kekuatan baru di Venezuela. 

Satu per satu para tokoh yang telah menentang pemerintah Maduro 

disingkirkan, terutama para pendukung Oposisi. Majelis Konstituante 

mengadakan pertemuan pedana pada 5 Agustus 2017, dengan menghasilkan 

keputusan untuk memberhentikan Luisa Ortega dari jabatannya sebagai Jaksa 

Agung. Pemerintah membekukan aset, dan melarang Luisa Ortega meninggalkan 

Venezuela, serta melarangnya mencari jabatan publik di Venezuela (Kerrigan, 

2018, p. 160). Pembentukan Majelis Konstituante menekan kedudukan Oposisi 

dalam perpolitikan Venezuela. Tiga hari kemudian Majelis Konstituante kembali 

menunjukkan wewenangnya sebagai lembaga baru yang berkuasa penuh. 

Majelis Konstituante melarang Majelis Nasional maupun lembaga-

lembaga lain untuk mengambil tindakan yang dapat mengganggu perundangan 

Konstituen. Secara tegas Majelis Nasional menolak untuk mematuhi keputusan 

dari Majelis Konstituante. Setelah penolakan tersebut, pasukan keamanan 

melarang anggota parlemen Oposisi untuk masuk ke Gedung Legislatif, di mana 

pada saat yang bersamaan Majelis Konstituante sedang mengadakan pertemuan di 

ruang utama Gedung Legislatif. Oposisi menyatakan bahwa tindakan Majelis 
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Konstituante merupakan cara untuk menghilangkan pengaruh Oposisi dalam 

Majelis Nasional (Welle, 2017). 

Disaat dukungan masyarakat menurun, Maduro justru menggunakan 

Majelis Konstituante untuk memperkuat sikap otoriternya. Kekuatan Oposisi 

dalam Majelis Nasional dilemahkan dengan keberadaan Majelis Konstituante. Di 

sisi lain, Majelis Konstituante menjadi titik balik bagi Oposisi untuk semakin 

melemahkan dukungan masyarakat bagi Maduro. Apabila kondisi domestik 

pemerintahan Venezuela tidak stabil, dan pemerintah semakin otoriter, maka 

bukan tidak mungkinakan terjadi protes besar penggulingan Maduro. Pergerakan 

Oposisi memiliki tujuan yang kuat untuk menguasai pemerintahan Venezuela, 

meskipun Maduro bersikeras untuk mempertahankan pemerintahan sosialisme 

yang telah berkuasa di Venezuela sejak Chavez berkuasa di tahun 1998. 

III.3 Tuntutan Oposisidan Masyarakat terhadap Pemerintah Maduro 

Sejak Hugo Chavez dan partai sosialis Venezuela berkuasa, keberadaan 

Oposisi dalam perpolitikan Venezuela terus ditekan. Oposisi ingin menguasai 

pemerintahan Venezuela setelah kematian Chavez, akan tetapi keberadaan 

Maduro yang kemudian menggantikan Chavez menjadi Presiden menutup jalan 

bagi Oposisi untuk berkuasa. Kemenangan Maduro dengan selisih perolehan suara 

hanya 1.59% atas Oposisi (Masullo, 2017) membuat Oposisi optimis untuk 

mengalahkan Maduro. Setelah resmi menjadi Presiden, Maduro selalu 

menjunjung tinggi nilai sosialisme dalam menjalankan pemerintahan Venezuela. 

Sama halnya dengan Chavez, Maduro tidak ingin imperialisme Amerika Serikat 
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masuk di Venezuela. Untuk itu, Maduro berusaha menghalangi sekecil apapun 

langkah Oposisi untuk memiliki tempat dalam perpolitikan Venezuela. 

Pada pidatonya di Amerika Serikat tahun 2013, pemimpin Oposisi 

Leopoldo Lopez secara terang-terangan menginginkan Maduro dan para 

pendukungnya segera keluar dari pemerintahan Venezuela, dengan cara apapun 

dan biaya berapapun (Macleod, 2018). Berbagai permasalahan yang terjadi di 

Venezuela membuat Oposisi merasa, pemerintahan sosialisme di bawah 

kepemimpinan Maduro perlu untuk diubah. Oposisi ingin agar Maduro segera 

turun dari jabatan Presiden dan digantikan dengan pemimpin dari kubu Oposisi. 

Kelompok Oposisi mungkin saja memiliki alternatif untuk mengatasi 

permasalahan ekonomi di Venezuela (Hassmann, 2016, pp. 169-170). Oleh karena 

itu, di tengah situasi dalam negeri yang semakin tidak kondusif di tahun 2014, 

para tokoh Oposisi berusaha mencari dukungan masyarakat dengan bersama-sama 

memperjuangkan suara masyarakat melalui unjuk rasa hingga protes keras 

terhadap pemerintah. 

Tujuan utama dari setiap pergerakan yang dilakukan kelompok Oposisi 

adalah untuk melengserkan Maduro dari jabatan Presiden, dan menjadikan para 

tokoh Oposisi sebagai penguasa dalam pemerintahan Venezuela. Akan tetapi, 

keinginan tersebut tentu tidak semua disampaikan oleh pihak Oposisi secara 

langsung dan terus terang. Oposisi memiliki strategi untuk menyampaikan 

tujuannya tersebut terhadap pemerintah Maduro. Pada tahun 2014, Oposisi 

menuntut Maduro mundur dari jabatan presiden dengan alasan krisis ekonomi. 

Para petinggi Oposisi secara langsung ikut berunjuk rasa menuntut penggulingan 
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Maduro, karena dinilai gagal dalam mengatasi krisis yang menyebabkan 

masyarakat miskin Venezuela menderita (Vicente Fox, 2017, p. chapter 7). 

Pergantian kepemimpinan dari Chavez menuju Maduro membuat kondisi 

pemerintahan Venezuela tidak stabil. Ketidakstabilan akibat transisi rezim 

dimanfaatkan oleh Oposisi untuk terus menekan pemerintahan Maduro. Persatuan 

Negara-negara di kawasan Amerika Latin (UNASUR) meminta audit atas hasil 

pemilu tahun 2013 atas laporan Oposisi yang mencurigai telah terjadi kecurangan 

dalam pemilu yang dilakukan oleh Maduro. Pihak Oposisi menuntut pemerintah 

Maduro membebaskan para pemimpin politik yang ditangkap karena berupaya 

memperbaiki lembaga-lembaga politik di Venezuela. Namun, kegagalan Oposisi 

dalam membuktikan terjadinya kecurangan dalam pemilu secara otomatis 

membuat Oposisi juga gagal memaksa Maduro untuk memenuhi tuntutan dari 

Oposisi. UNASUR juga meminta pemerintah Maduro melakukan negosiasi 

dengan pihak Oposisi setelah terjadi protes besar tahun 2014 (Javier Corrales, 

2015). 

Protes besar tahun 2014 telah membuat pimpinan tokoh Oposisi seperti 

Leopoldo Lopez, dan Coria Maccado di penjara karena dituduh melakukan 

provokasi yang memicu unjuk rasa, dan membuat Oposisi mencari cara lain untuk 

menjatuhkan Maduro. Sisi baiknya, protes tahun 2014 bukan hanya menyebabkan 

banyak tokoh Oposisi di penjara, namun juga menandai titik awal keberhasilan 

Oposisi melawan Maduro. Melalui unjuk rasa bersama masyarakat, Oposisi 

membangun dukungan yang lebih besar untuk melawan pemerintah Maduro. 

Oposisi menggunakan masyarakat sebagai perantara dalam menyuarakan tuntutan 
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terhadap pemerintah Venezuela, mempengaruhi masyarakat untuk menentang 

Maduro. 

Pemerintah Maduro melakukan pertemuan berkala dengan pihak Oposisi 

menanggapi aksi protes Februari 2014, mencegah pemerintahan Venezuela 

menjadi anarki akibat bentrok masyarakat dan elit pemeintah (Mery Mogollon, 

2014). Menteri luar negeri UNASUR telah menyetujui resolusi pada 12 Maret 

2014, menyatakan dukungan untuk dialog antara pemerintah Venezuela yang 

dimediasi oleh pihak-pihak yang telah disetujui oleh pemerintah Venezuela guna 

menciptakan perdamaian diantara kedua belah pihak. Pembicaraan dimulai pada 

10 April dalam sesi publik selama hampir enam jam (Sullivan, 2017, p. 12). 

Dalam pertemuan tersebut pihak Oposisi menyampaikan beberapa tuntutan 

terhadap pemerintah. 

Pihak Oposisi menyerukan undang-undang amnesti untuk membebaskan 

tahanan politik dan melucuti Kolektivos yang bertanggung jawab atas beberapa 

kekerasan. Sebelum pembicaraan, MUD juga menetapkan dua tujuan lain yaitu, 

komisi nasional yang independen untuk memeriksa kerusuhan pada unjuk rasa di 

bulan Februari, dan meminta pemerintah berkomitmen untuk mengisi jabatan 

lembaga-lembaga seperti Dewan Pemilihan Nasional dan Mahkamah Agung 

dengan ketidak berpihakan. Akan tetapi pihak pemerintah justru menolak tuntutan 

dari pihak Oposisi selama beberapa kali perundingan berlangsung, hingga 

membuat pihak Oposisi menunda untuk melakukan negosiasi (Sullivan, 2017, pp. 

15-16). 
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Februari 2015, Badan Intelijen Venezuela menahan walikota metropolitan 

Oposisi Caracas, Antonio Ledezma, atas tuduhan melakukan rencana 

menggulingkan pemerintah karena, Ledezma dan Leopoldo López telah 

menandatangani sebuah kesepakatan "Perjanjian Nasional untuk Transisi". 

Kesepakatan tersebut dibuat guna mengambil langkah-langkah untuk mengatasi 

krisis ekonomi dan politik di Venezuela termasuk pemilihan presiden yang bebas 

dan transparan. Kesepakatan tersebut tentu bentuk nyata yang dapat 

membahayakan kekuasaan Maduro. Maduro memandang dokumen itu sama 

dengan menyerukan penggulingan pemerintahan sama seperti langkah Leopoldo 

Lopez menggulingkan Maduro melalui protes jalanan (Sullivan, 2017, p. 17). Hal 

tersebut dapat memberi jalan bagi Oposisi apabila sewaktu-waktu Maduro benar-

benar gagal dalam mengatasi permasalahan Venezuela. 

Pada tahun 2016 melalui sebuah referendum, kelompok Oposisi di dalam 

Majelis Nasional mengambil langkah untuk menggulingkan kekeuasaan Maduro. 

Oposisi memanfaatkan besarnya dukungan masyarakat untuk membuat petisi, 

menolak pemerintahan Maduro. Apabila Maduro berhasil digulingkan dalam 

refendum, maka dapat menjadi kesempatan besar bagi pemimpin Oposisi untuk 

menjadi Presiden. Oposisi memiliki alasan penting untuk berambisi 

memenangkan tuntutan pada refendum pemanggilan kembali Maduro dalam 

pemilu 2018. Pada Januari 2017 Maduro akan melantik mantan Menteri Dalam 

Negeri, Tareck El Aissami untuk mengisi jabatan sebagai wakil Presiden yang 

pada tahun 2016 tengah kosong. Jika pemerintah Maduro dapat digulingkan 

sebelum Januari 2017 maka, akan dilakukan pemilihan Presiden setelah 30 hari 

penggulisan, akan tetapi jika referendum diputuskan setelah Januari 2017 maka 
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wakil Presiden yang sudah dilantik yang akan menjadi Presiden (Sullivan, 2017, 

p. 19). Dengan kata lain, penerus dari Maduro akan tetap menjadi penguasa di 

Venezuela. Hal tersebut menjadi dasar kuat dibalik rencana besar Oposisi untuk 

menggulingkan Maduro dalam referendum. 

Penundaan hasil referndum oleh CNE sampai batas waktu yang tidak 

ditentukan sekaligus menghambat langkah Oposisi untuk segera menguasai 

Venezuela. Di lain pihak, Maduro menggunakan jaringan yang dimiliki untuk 

membuat tuntutan dari Oposisi tidak bisa terpenuhi. Manduro mencegah harapan 

Oposisi untuk satu langkah lagi menuju kekuasaan. Dewan Pemilihan Umum 

menyatakan hasil audit dari referendum yang dilakukan oleh Oposisi tidak sah 

dengan alasan terdapat lima pengadilan di tingkat negara bagian Venezuela yang 

menyatakan bahwa hasil refendum telah dimanipulasi oleh Oposisi (Sullivan, 

2017, p. 19). Kegagalan referendum yang telah direncanakan dengan baik oleh 

Oposisi membuat Oposisi harus mencari cara lain untuk menjegal Maduro. 

Oposisi kembali menyuarakan kepada masyarakat untuk menggulingkan Maduro. 

Agustus 2016, kembali terjadi demonstrasi dari masyarakat penentang 

pemerintah Maduro yang menuntut penggulingan Maduro sebagai Pesiden. 

Ribuan masayarakat melakukan aksi unjuk rasa menentang sosialisme dari sayap 

kiri di Venezuela. Unjuk rasa tersebut juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan 

masyarakat terhadap kekecauan yang terjadi di Venezuela selama masa 

kepeimpinan Maduro (Nicholas Casey, 2016). Berikutnya, pada April 2017 Oposisi 

menuntut pemerintan membebaskan aktivis yang dipenjara, memberikan hak otonomi 

untuk Badan Legislatif, dan menerima bantuan kemanusiaan dari negara lain untuk 

mengatasi krisis di Venezuela. Oposisi meminta para pendukung Oposisi, dan masyarakat 
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yang menentang pemerintahan Maduro untuk melakukan unjuk rasa menyuarakan 

tuntutan tersebut (Reuters, 2017). 

Tuntutan Oposisi terhadap pemerintah Maduro kembali terjadi di tahun 

2017, ketika Maduro mengumumkan pembentukan Majelis Konstituante.Masih 

dengan bantuan masyarakat, Oposisi menggerakkan masyarakat untuk 

menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah.Oposisi meminta para pendukunngnya 

melakukan demostrasi dan aksi mogok nasional atas rencana Maduro untuk 

menulis ulang Konstitusi.Lebih dari 7 juta masyarakat menentang pemerintah 

Maduro membentuk sistem politik baru bagi Venezuela. Majelis Nasional di 

bawah kekuasaan Oposisi menyatakan akan menunjuk Mahkamah Agung baru 

untuk menentang keputusan Maduro, meskipun pada akhirnya keputusan tersebut 

ditolak oleh Maduro (Guardian, 2017). Di setiap tuntutan, selalu ada cara yang 

dilakukan Oposisi untuk menjatuhkan Maduro.  

Setelah mengalahkan Oposisi secara tidak sportif pada pemilu Majelis 

Konstituante, pemerintah Maduro kembali melakukan kecurangan dalam pemilu 

gubernur pada bulan Oktober 2017.Partai PSUV memenangkan suara di 18 negara 

bagian dari jumlah total 23 negara bagian di Venezuela. Koalisi Oposisi 

menganggap, kemenangan PSUV merupakan bentuk kecurangan.Pemerintah 

Maduro telah melakukan tindakan curang dengan membeli suara, melakukan 

intimidasi terhadap para pemilih, dan pengamat pemilu yang berafiliasi dengan 

Oposisi. Membatasi akses Oposisi dengan tempat pemungutan suara, dan 

mengubah lokasi pemungutan suara tanpa pemberitahuan yang layak (House, 

2018, p. 1094). 
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Komisi pemilihan umum Menyatakan bahwa jumlah pemilih menjadi 

lebih besar dari jumlah sebenarnya yang kurang dari 61%. Lembaga survei 

independen seperti Datanalisis memberikan data yang menunjukkan kemenangan 

koalisi Oposisi (MUD) mencapai lebih dari 50%, sedangkan PSUV hanya sekitar 

40% (Tarver, 2018). Proyeksi jajak pendapat yang dilakukan sebelum pemilu 

gubernur berlangsung bahkan menunjukkan bahwa Oposisiakan memenangkan 

lebih dari setengan dari jumlah total 23 negara bagian. Perolehan suara yang 

diterima oleh Oposisi diperkirakan mencapai lebih dari 62% (Ramírez, 2017, p. 

6).Kecurangan yang dilakukan pemerintah menambah kebencian Oposisi terhadap 

pemerintah.Mendekati pemilihan Presiden pada tahun 2018, iklim politik di 

Venezuela semakin tinggi dan membuat negara-negara tetangga Venezuela 

berinisiatif mendamaikan pemerintah Maduro dan Oposisi melalui negosiasi. 

Pada 17 September 2017, sebelum pemilihan gubernur dilangsungkan, 

pemerintah Maduro dan Oposisi melakukan dialog negosiasi yang di sponsori 

oleh Presiden Dominika, Danilo Medina dan mantan Perdana Menteri Spanyol 

Rodríguez Zapatero.Kedua belah pihak mengirimkan utusannya masing-masing 

untuk mengetahui kemungkinan yang terjadi dalam dalam proses negosiasi. Dua 

minggu setelah dialog berlangsung, pihak Oposisi menyatakan bahwa negosiasi 

yang telah dilakukan gagal karena pemerintah Maduro tidak memenuhi tuntutan 

dari Oposisi (Ramírez, 2017, p. 6). Agenda dialog yang dilakukan yaitu 

pembicaraan damai untuk mengatasi permasalahan dalam negeri dan meredakan 

intensitas politik dan krisis ekonomi di Venezuela. Kelompok Oposisi menuntut 

pemerintah untuk membebaskan tahanan politik, menerima bantuan kemanusiaan, 
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serta menjamin berlangsungnya pemilihan presiden yang jujur, dan adil (Krygier, 

2018). 

Sebagian besar tuntutan Oposisi terhadap pemerintah menunjukkan 

keinginan kuat dari kelompok Oposisi dalam menjatuhkan pemerintahan 

Maduro.Tuntutan dari pihak Oposisi merujuk pada penggulingan kekuasaan 

Presiden dari Nicolas Maduro, dan merubah sistem pemerintahan Venezuela. 

Dengan demikian, tokoh-tokoh Oposisiakan lebih mudah menguasai perpolitikan 

Venezuela. Oposisi ingin agar Venezuela segera mengganti sistempemerintahan 

sosialis yang saat ini digunakan dengan sistem pemerintahan baru yang lebih 

terbuka. Meskipun tuntutan dari Oposisi belum dapat terpenuhi, namun Oposisi 

mendapat keberuntungan karena mendapat dukungan dari sebagian besar 

masyarakat Venezuela.Tidak dapat dipungkiri, masyarakat memberikan pengaruh 

besar bagi Oposisi, bukan saja telah mendukung, masyarakat juga sering kali 

menyampaikan tuntutan dari Oposisi, hingga membuat Maduro semakin tertekan. 

III.4 Sikap Pemerintah Maduro dalam Menanggapi Tuntutan Oposisi 

Kisruh di lingkungan masyarakat Venezuela akibat polarisasi dukungan di 

tengah kondisi ekonomi yang krisis, membuat Maduro berada dalam 

tekanan.Maduro menerima banyak tuntutan dari Oposisi, dan juga masyarakat 

yang bukan saja memperjuangkan hak mereka, namun juga turut menyuarakan 

aspirasi Oposisi. Oposisi selalu memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Maduro. 

Perekonomian yang tengah krisis menjadi salah satu cara Oposisi untuk terus 

memperkeruh suasana. Kelompok Oposisi anti Chavismo fokus menyoroti kondisi 

dari masyarakat kelas menengah kebawah Venezuela yang menjadi korban dari 
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krisis ekonomi di bawah kepemimpinan Maduro (Jeffrey Alexander, 2018, p. 

119), untuk dijadikan alat dalam menjatuhkan Maduro. Sebelum terpilih menjadi 

Presiden pada pemilu April 2013, Maduro memiliki janji kampanye untuk 

melanjutkan cita-cita Chavez dalam memajukan sosialisme di abad 21 (Press, 

2013). Janji kampenye inilah yang menjadi dasar bagi Maduro dalam 

menjalankan pemerintahan Venezuela. 

Serangkaian tindakan untuk menjatuhkan Maduro dari kekuasaan memicu 

angin perpolitikan Venezuela memanas di awal tahun 2014 (Tomás Straka, 2018, 

p. 220). Kebijakan yang diambil Maduro setelah Chavez meninggal secara lebih 

luas mendalami perilah Revolusi Bolivarian, di mana Revolusi Bolivarian akan 

terus berlanjutuntuk menjaga tatanan negara yang sudah ada (Rivero, 2016, p. 4). 

Kondisi dalam negeri yang carut marut mengakibatkan pemerintah Venezuela 

menjadi sorotan dunia internasional. Respon Maduro dalam setiap peristiwa yang 

terjadi di Venezuela menjadi fokus utama dari dunia Internasional. Menanggapi 

tuntutan dari Oposisi dalam setiap pergerakan yang dilakukan, tidak membuat 

pemerintah Maduro mundur, Maduro justru semakin teguh untuk 

mempertahankan sistem yang ada. Maduro menggunakan kewenangan sebagai 

Presiden untuk melawan para pengkritisi pemerintah. 

Di tahun 2014, ketika terjadi berbagai masalah mulai dari polarisasi 

masyarakat hingga harga minyak yang jatuh telah memicu unjuk rasa besar dari 

masyarakat yang kemudian dimanfaatkan Oposisi untuk menyerang 

Maduro.Menanggapi hal tersebut, Maduro memutuskan untuk mengambil 

tindakan keras dengan menutup media yang mengkritik pemerintah, dan 

memenjarakan kritikus yang vokal (Guy Burton, 2016, p. 200). Pemerintah 
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memenjarakan para pemimpin Oposisi yang menyebabkan kondisi politik 

Venezuela semakin tidak stabil (Felix, 2015, p. 37). Keinginan Oposisi untuk 

melengserkan Maduro sebagai Presiden dengan mengkonfrontasi aksi unjuk rasa 

di tahun 2014 mendapat reaksi keras dari aparat keamanan yang diminta Maduro 

membuarkan aksi unjuk rasa tersebut. Pemerintah Maduro menggunakan gerakan 

protes sebagai alasan untuk menindak Oposisi (Review, 2018, p. 65). 

Oktober 2014, Maduro menyatakan rencana untuk merevolusionerkan 

pasukan polisis Venezuela karena Senior Polisi dianggap telah terlibat dalam 

melakukan pembunuhan terhadap Polisi Militer Robert Serra dan pembantunya 

Maria Herrera. Revolusi tersebut dilakukan oleh Maduro untuk memisahkan 

ikatan antara struktur keamanan dan mafia kriminal, serta menyingkirkan para 

polisi yang tidak setia pada pemerintahannya. Maduro mencari cara 

untukmemperluas jangkauan rezim di kawasan terpencil menggunakan dalih 

memenuhi kebutuhan masyarakat (Marat, 2018, p. 190). Revolusi Polisi hanyalah 

dalih dari Maduro untuk menyingkirkan para elit pemerintahan yang membelot 

dari pemerintah Maduro dan mendukung Oposisi. Desember 2014, tokoh Oposisi 

terkemuka Maria Corina Machado dituduh melakukan konspirasi untuk 

membunuh Maduro oleh Jaksa Agung Venezuela. Antonio Ledezma, walikota 

Caracas dari Oposisi juga dituduh bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk 

melakukan kudeta terhadap Maduro pada Februari 2015 (News, 2018). 

Maduro menyingkirkan para tokoh politik yang dapat menghalangi jalan 

Maduro untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang ada, terutama para 

politisi Oposisi, dan para tokoh pendukung Oposisi. Dalam pidato akhir tahun 

2014, Maduro meminta masyarakat Venezuela untuk menentang tindakan fasis 
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dari kelompok Oposisi sayap kanan yang ingin menguasai pemerintahan 

Venezuela (Review, 2018, p. 72). Maduro berusaha mempertahankan sosialisme 

di Venezuela dengan mencegah Oposisi untuk mendominasi perpolitikan 

Venezuela. Meskipun pada akhirnya dukungan masyarakat membuat posisi 

Oposisi dalam perpolitikan Venezuela menguat. Desember 2015, kemenangan 

kelompok Oposisi dibawah aliansi partai sayap kanan Democratic Unity 

Roundtable (MUD) atas aliansi dari partai sayap kiri PSUV dalam pemilu kongres 

harus dicurangi. Sebelum kongres dimulai, PSUV menyingkirkan Mahkamah 

Agung dan para Hakim. Melalui kontrol pemerintah atas kendali peradilan, PSUV 

mencegah Oposisi untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam tatanan 

politik Venezuela (Guy Burton, 2016, p. 200). 

Majelis Nasional yang sejak Desember 2015 dikuasai oleh Oposisi, 

menolak memberikan waktu bagi Maduro untuk memberlakukan darurat nasional 

dalam memperbaiki perekonomian. Menurut salah seorang ekonom dari 

Universitas Pusat di Caracas, Luis Oliveros menyatakan bahwa perekonomian 

Venezuela dapat diperbaiki dengan menghilangkan kontrol negara atas harga 

barang dan nilai tukar mata uang asing, memotong subsidi dan pengeluaran sosial. 

Akan tetapi Maduro menolak semua saran untuk memperbaiki ekonomi dengan 

cara yang tidak sesuai menurut Maduro. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam pemerintahan, Maduro memilih memperketat kontrol negara terhadap 

perekonomian.Disaat tokoh Oposisi menginginkan pergantian sistem 

pemerintahan melalui referendum, Maduro juga melakukan penolakan dengan 

meminta Mahkamah Agung membatalkan referendum yang dilakukan Oposisi 

(Wilson, 2016). 
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Maduro tidak ingin, pemerintahan Venezuela dikuasai oleh pihak Oposisi 

yang telah bersekutu dengan Amerika Serikat. Maduro mempertahankan 

sosialisme agar tidak berganti menjadi demokrasi liberal. Pembubaran Majelis 

Nasional dan pembentukan Majelis Konstituante menjadi salah satu langkah 

Maduro untuk mempertahankan kekuasaan. Maduro bukan hanya ingin 

menjauhkan Oposisi dari perpolitikan Venezuela. Salah satu alasan Maduro yaitu 

untuk menghadapi perang ekonomi dari Amerika Serikat, dan mencegah Amerika 

Serikat untuk menguasai sumber daya minyak Venezuela. Menanggapi tuntutan 

opisisi yang melakukan referendum pada tahun 2016 untuk menghalangi Maduro 

mencalonkan diri pada pemilihan Presiden tahun 2018, Maduro mengatakan 

bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kudeta. Lebih lanjut Maduro menolak 

referendum tersebut dan menyatakan bahwa referendum yang dibuat Oposisi tidak 

akan pernah terjadi bahkan sampai tahun 2017 mendatang (Review, 2018, p. 77). 

Ketegangan antara kubu pemeirntah Maduro dengan pihak Oposisi 

membuat dunia internasional prihatin.Bukan saja dengan hubungan kedua belah 

pihak berseteru, namun juga dengan krisis ekonomi hingga krisis sosial yang 

tengah dihadapi oleh Venezuela. Banyak pihak berusaha mengupayakan 

terciptanya dialog antara pemerintah Maduro dengan Oposisi. Majelis Nasional 

Venezuela dan juga Human Rights Watch mendesak OAS memubujuk Maduro 

untuk memulihkan kondisi dalam negeri Venezuela. Argentina bersama dengan 

Barbados, Honduras, Meksiko, Peru, dan Amerika Serikat menawakan diri kepada 

OAS untuk mencari solusi dari permasalahan di Venezuela melalui dialog. Saran 

yang diterima kemudian ditindaklanjti oleh OAS dengan melakukan Sidang 

Umum pada 15 Juni 2016, di mana dari hasil sidang tercatat 15 dari total 34 
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negara anggota menyetujui adanya dialog antara pemerintah Maduro dan Oposisi. 

Meskipun Maduro sempat dengan tegas menolak keterlibatan OAS dalam 

permasalahan Venezuela karena dinilai sebagai mata-mata Amerika Serikat, 

namun keinginan tersebut diamandemen oleh pemerintah Venezuela dengan 

syarat, harus menghargai kedaulatan Venezuela dan juga prinsip non-intervensi 

(Sullivan, 2017, pp. 21-22). 

Dimediasi oleh Vatikan, José Luis Rodríguez Zapatero (Mantan pemimpin 

Spanyol), Republik Dominika Leonel Fernández (Republik Dominika), Martin 

Torrijos (Panama), dan Ketua UNASUR, dilakukanlah dialog terbuka antara 

pemerintah Maduro dan Oposisi pada akhir bulan Oktober 2016. Kesepakatan 

yang dicapai dalam dialog tersebut hanya sebatas pada komitmen kedua belah 

pihak untuk saling menghormati, menjaga perdamaian, meningkatkan persediaan 

makanan dan obat-obatan. Pihak pemerintah menolak tuntutan Oposisi dalam 

dialog tersebut, seperti pembebasan tahanan politik, memajukan pelaksanaan 

pemiu Presiden, dan mengakui kekuasaan Majelis Nasional, serta mereformasi 

Dewan Pemilihan Nasional (CNE), yang membuat pihak Oposisi menolak 

melanjutkan dialog ketahap berikutnya (Sullivan, 2017, p. 23). Kehidupan 

masyarakat menjadi fokus utama dari pihak internasional yang mencoba 

melibatkan diri dan memberi bantuan terhadap pemerintah Venezuela. Keinginan 

Oposisi untuk dapat melengserkan Maduro dari jabatan Presiden mendapat 

perlawanan keras dari pihak Maduro. 

Sampai pada tahun 2017, pemerintahan Venezuela masih berada di bawah 

kekuasan Maduro, meskipun negara-negara tetangga Venezuela seperti 

Nikaragua, Kuba, dan Bolivia mengecam Maduro karena pembentukan Majelis 
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Konstituante atau pun karena kekerasan HAM. Negara-negara tetangga Venezuela 

disatu sisi tetap memberikan dukungan bagi Maduro untuk melawan tekanan yang 

dapat mengancam sosialisme di Venezuela.Oleh karena itu, otoritas Maduro 

masih dapat dipertahankan (Jonathan Watts, 2017). Sikap Maduro dalam 

menentang setiap usaha dan tuntutan dari pihak Oposisi menunjukkan ketegasan 

Maduro dalam mempertahankan sistem pemerintahan yang ada di bawah kendali 

kekuasaannya.Maduro mempertahankan janjinya untuk mempertahankan 

sosialisme yang telah diperjuangkan oleh pendahulunya, Chavez. 

 


