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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1.  Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa Venezeula merupakan 

negara dengan nilai ekspor minyak yang cukup tinggi. Dengan kekayaan minyak 

yang dimiliki Venezuela, negara tersebut mampu dengan mudah menjalin suatu 

hubungan kerjasama dengan negara lain salah satunya ialah dengan Amerika 

Serikat. Kedua negara tersebut merupakan mitra dagang yang cukup penting, 

karena Amerika Serikat merupakan pembeli utama minyak Venezuela walaupun 

sering terjadi perseteruan antara kedua pemerintah dari masing-masing negara. 

Terlebih lagi pada saat pemerintahan Nicholas Maduro, Amerika Serikat 

menganggap bahwa kepemimpinan Maduro telah merugikan Amerika Serikat di 

berbagai sektor, salah satunya minyak. Dengan begitu dapat kita ketahui bahwa 

salah satu kepentingan Amerika Serikat di Venezuela ada pada sektor minyak 

yang dimiliki oleh Venezuela. 

Dalam menyikapi krisis politik yang dialami oleh Venezuela, Amerika 

tentunya mengeluarkan berbagai kebijakan yakni memberikan bantuan dana dan 

kesehatan namun juga memberlakukan embargo ekonomi terhadap Venezuela. 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bahkan melancarkan embargo terhadap 

perusahaan minyak Venezuela hingga menghentikan operasional dari sejumlah 

perusahaan asing. Hal tersebut terjadi karena Trump mengaku bahwa Maduro 

telah mencurangi pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2018 lalu, dan 

pemerintahannya dianggap merugikan Amerika Serikat. 
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Hasilnya Venezuela menaikkan balance of fear dan menyatakan bahwa 

Amerika Serikat ada dibalik semua peningkatan kekerasan yang terjadi di negara 

tersebut. Startegi balance of fear yang digunakan oleh Venezuela semakin mudah 

dilakukan ketika Amerika Serikat memberikan ancaman intervensi militer. Hal 

tersebut adalah hal yang biasa bagi Venezuela sebagai negara yang memiliki 

sumber daya alam yang melimpah menjadi pemasok utama ALBA. Venezuela 

juga menganggap bahwa Amerika Serikat mengambil langkah yang cukup agresif 

namun segala sanksi-sanksi finansial yang telah dibebankan oleh Presiden 

Amerika Serikat Donald Trump terhadap Venezuela faktanya telah membuat 

Venezuela menjadi negara yang independen dan memungkinkan untuk keluar dari 

krisis yang tengah di alami oleh negara tersebut. 

5.2.  Saran 

Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, seharusnya Amerika Serikat 

meringankan sanksi-sanksi yang diberikan kepada Venezuela mengingat bahwa 

Venezuela merupakan pemasok minyak ke negara tersebut. Embargo yang 

diterapkan Amerika Serikat di Venezuela pun memperlihatkan dampak yang 

cukup signifikan terlebih lagi dengan krisis politik yang tengah dialami oleh 

Venezuela. Namun demikian, hal tersebut juga dapat menjadikan Venezuela 

sebagai negara yang independen dan dapat menyelesaikan krisis-krisis yang 

sedang dialami di negara tersebut.  
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